
z. Muhammed (s.a.v.)'in ardindan iimrnet, gun gegtikge gerek

sosyal, kiiltiirel ve ekonomik gartlann degi§mesi
:
gerek siyasi ve

itikaki sebeplerden dolayi firkalagmaya basjadi. Ozellikle emanet

birakilan Kitap ve Siinnete yaklagim tarzlannin artmasi, siyasT

ihtiraslann takviyesiyle Havaric, §ia, Miircie, Cebriyye, Kaderiyye,

Mu'tezile, Selefiyye, Egariyye, Maturidiyye, Zahiriyye gibi gurup

(mezhep/firka) ve alt guruplann ortaya gikmasina yol agti. Biitun

bu guruplann ortak iddiasi, soz konusu emanetlere en iyi

kendilerinin sahip giktigi idi. Kendisini "Ehl-i Sunnet ve'l-Cemaat"

yani Kur'an ve Sunnete bagli olan, Peygarnber (s.a.v.)'in yolunu

takip eden sahabenin yolundan gidenler olarak, muhaliflerini de

"Ehl-i Bidat ve'd-Dalalet" olarak adlandiran guruplar arasinda

hakli veya haksiz, gerek savas alanlarmda gerekse ilmi alanlarda

gati§malar islam tarihi boyunca sure gelmigtir.

igte bu guruplardan Kitap ve Siinnet'e yaklagim tarzi olarak nakli

delilleri on planda tutan Selefiyye'nin bir alt gurubu, kendi

ifadeleriyle "hadisgilerden bir gurup" diyebilecegimiz ZahirT

dijguncenin, Zahiriyyenin oncii isimlerinden ibn Hazm'in, Ahmed
b. Hanbel'in bagmi gektigi Selefiyye ve Ebu Mansur el-MaturidT'nin

onculiigunu yaptigi Maturidiyye ile beraber "Ehl-i Sunnet ve'l-

Cemaat Ekolu'niin ug ayagmi olugturan, akIT ve nakIT delilleri

birlikte kullanan Es'ariyye'ye kargi sert ve haksiz elegtirilerde

bulundugunu gbruyoruz. ibn Hazm, ozellikle "el-Fisal fil-Mileli

vel-Ehva' ve'n-Nihal" adli eserinde bagta Eg'art- ligin imami Ebu'l-

Hasen el-Es'ari olmak uzere Bakillani ve ibn Furek gibi §ahislan

hedef almakta, onlarla ilgili gegitli iddialarda bulunmakta, onlara

gesjtli gorusjeri nispet etmekte; bu iddialar ve gbrugier gergevesinde

hakli veya haksiz olarak onlari elegtirmekte, dolayli veya dolaysiz

olarak onlari "tekfir" etmektedir.

Biz de bu gahsmamizda ibn Hazm'in, basta el-Fisal olmak uzere

eserlerinde Eg'arilere ybnelik iddialan, elegtirileri ve onlara nispet

ettigi goriiglerin gergeklik derecesini ortaya koymaya, Eg'arT

kaynaklarda bu iddia ve goriisjerin karsiligini bulmaya galigtik.

Islam'da

Zahin-Sunni Du§uncenin

£eki§mesi

hii llazm veEs'avilik Ornegi
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ONSOZ

ilahi ogretiler kervanrrun son halkasi olan "Islam Di-

ni"nin peygamberi, son peygamber Hz. Muhammed
(s.a.v.), siyasi ve sosyal birlikten, banstan uzak, diizensiz,

kendi basina hareket eden, hak ve hukuk tanimayan, ahla-

ki/insani degerlerden uzaklasmis, omurleri birbirleriyle

savasmak ve yagma ile gecen bir toplumu, kendisine

"vahyedilen ogretiler" cergevesinde 23 sene gibi kisa bir

surede tevhid/birlik sancagi altrnda toplanmis, "kardeslik

sozle§mesi"yle birbirlerine kenetlenmis, kardesini kendi

nefsine tercili eden, hak ve hukuka riayet eden, attiklan

her adrmrn hesabrnrn bir gun mutlaka sorulacaginm bilin-

cinde olan, sava§i degil bansi esas alan, ahlaki/insani de-

gerlerin timsali bir toplum haline getirdi. iste boylesine

"mucizevi bir inkilab"m forrnulii olan ilahi ogretileri yani

Kur'an ve Siinneti Hz. Muhammed (s.a.v.), ardrndan iim-

metine emanet brrakti; onlara bu emanetlere srmsiki saril-

malarmi, aksi takdirde sonlarrnin husran olacaguia dikkat

cekerek hayata gozlerini yumdu.
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metine emanet birakti; onlara bu emanetlere simsiki saril-

malarim, aksi takdirde sonlarinin hiisran olacagina dikkat

cekerek hayata gozlerini yumdu.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ardindan ummet, giin gec-

tikce gerek sosyal, kiiltiirel ve ekonomik sartlarin degisme-

si, gerek siyasi ve itikaki sebeplerden dolayi firkalasmaya

basladi. Ozellikle emanet birakilan Kitap ve Siinnete yakla-

sim tarzlarinin artmasi, siyasi ihtiraslarin takviyesiyle

Havaric, Sia, Miircie, Cebriyye, Kaderiyye, Mu'tezile,

Selefiyye, Esariyye, Maturidiyye, Zahiriyye gibi gurup

(mezhep/hrka) ve alt guruplann ortaya cikmasina yol acta.

Biitun bu guruplarin ortak iddiasi, soz konusu emanetlere

en iyi kendilerinin sahip ciktagi idi. Kendisini "Ehl-i Siinnet

ve'1-Cemaat" yani Kur'an ve Siinnete bagli olan7
Peygam-

ber (s.a.v.)'in yoltinu takip eden sahabenin yoltindan gi-

denler olarak, muhaliflerini de "Ehl-i Bid' at ve'd-Dalalet"

olarak adlandiran guruplar arasinda hakh veya haksiz, ge-

rek savas alanlarmda gerekse ilmi alanlarda ^atasmalar Is-

lam tarihi boyunca sure gelmistir.

I§te bu guruplardan Kitap ve Siinnet'e yakla§im tarzi

olarak nakli delilleri on planda tutan Selefiyye'nin bir alt

gurubu, kendi ifadeleriyle "hadiscilerden bir gurup" diye-

bilecegimiz Zahiri diisuncenin, Zahiriyyenin oncii isimle-

rinden ibn Hazm'm, Ahmed b. Hanbel'in basmi gektigi

Selefiyye ve Ebu Mansur el-Maruridi'nin onculiigunu yap-

12

tigi Maturidiyye ile beraber "Ehl-i Siinnet ve'1-Cemaat Eko-

lii"nun iic ayagini olusturan, akli ve nakli delilleri birlikte

kullanan E§'ariyye'ye karsi sert ve haksiz elestirilerde bu-

lundugunu goriiyoruz. Ibn Hazm, ozellikle "el-Fisal fi'l-

Mileli ve'l-Ehva' ve'n-Nihal" adli eserinde basta Es'ari- ligin

imami Ebu'l-Hasen el-Es'ari olmak iizere Bakillani ve ibn

Furek gibi sahislan hedef almakta, onlarla ilgili ge§itli iddi-

alarda bulunmakta, onlara cesitli goriisleri nispet etmekte;

bu iddialar ve goriisler gercevesinde hakh veya haksiz ola-

rak onlari elestirmekte, dolayli veya dolaysiz olarak onlari

"tekfir" etmektedir.

Biz de bu gali§mamizda Ibn Hazm'in, basta el-Fisal

olmak iizere eserlerinde E§'arilere yonelik iddialari, elesti-

rileri ve onlara nispet ettigi goriislerin gerceklik derecesini

ortaya koymaya, E§'ari kaynaklarda bu iddia ve goriislerin

karsiligini bulmaya cah§tik.

Yuksek lisans tezi olarak, "ibn Hazm'in el-Fisal'de

Es'arilerle ilgili G6rii§leri ve Bunun Degerlendirilmesi"

adiyla hazirlanan bu calisrna siirecinde konunun segimi,

programm tespiti ve calisrna esnasinda gerekli kaynaklara

ulasma hususunda yardimlarini esirgemeyen hocalanm

Prof. Dr. §erafeddin GOLCUK, Yrd. Doc. Dr. Liitfu §ENEL

ve bu cali§mayi yonlendiren Damsman hocam Yrd. Doc.

Dr. Seyit BAHCIVAN'a; Ayrica, "tez savunma sinavinda"

calismanin gelistirilmesi ve bir kitap olarak bastrilmasi

13



noktasinda tavsiye ve direktiflerinden oldukga yararlandi-

gim jiiri heyetindeki degerli hocalanm Prof. Dr. Suleyman

TOPRAK ve Doc. Dr. Zekeriya GULER'e saygilanmla. .

.
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GIRI§

I. ARA§TIRMANIN KONUSU, AMACI ve METODU

Bu cahsmanin ana konusunu, ibn Hazm'in, el-Fisal

fi'l-Mileli ve'l-Ehvd' ve'n-Nihal adindaki dinler ve mezhepler

tarihi acisindan biiyiik bir orteme sahip olan ve bu konu-

larda temel kaynak huviyetini tasiyan eserinde Es'arilere

yonelik diisunce, iddia ve atiflanru tespit ve bunlarin ger-

cekligini ortaya koymak olusturmaktadir.

Giris, iiq boliim ve sonuc halinde hazirladigi-miz bu

cali§manin;

Birinci bolumiinde ibn Hazm'in hayati, sahsiyeti ve

mevcut eserlerini arz ettikten sonra cahsmamizm temelini

olusturan Fisal'i ce§itli yonlerden tamtmaya cah§tik.

ikinci bolumde ibn Hazm'in, Fisal'de islam mezhep-

leri tarihini isleyi§ tarzini, ardmdan onun "islam mezhep-

leri tarihini/ mezheplerin tamtimini" tasnifinde bir takrm

degisikliler yapmak ve kisaltmakla birlikte "oldugu gibi"

aktarmaya calistik. Daha sonra Es'ariligin mahiyetini, tarihi

gelisimini, E§'ariligin imami Ebu'l-Hasen el-Es'ari ve

E§'ariligin ileri gelen sahsiyetlerinden Bakillani, ibn Furek

ve Simnani'nin hal tercemelerine yer verdik.

Hgiincu bolumde Ibn Hazm'in soz konusu eserinde

Es'arilerle ilgili diisunce, iddia ve ahflarina yer verdik. Al-

17



lah Teala'nin isim ve sifatlan, iman-kiifur, peygamberlik,

insanin fiilleri, e§yanin tabiati gibi degi§ik konularda

Es/arilere atfettigi, "onlarin goriisudiir" diye onlara nispet

ettigi gdrii§leri ve bu goriislerle ilgili Ibn Hazm'in yorum

ve dusuncelerini "oldugu gibi" aktardiktan sonra her me-

selenin/ ba§kgin akabinde "degerlendirme" basjigi altinda

bu atif, iddia ve diisuncelerin Es/arilerle olan ilgisini

Es/arilerin kaynaklarindan yararlanmak suretiyle bulmaya;

Ibn Hazm'in bu konudaki iddialarinrn ger^eklik derecesini

ortaya koymaya cah§hk.

Bu 5ali§manin genel bir degerlendirmesi mahiyetinde

olan sonug bolumiiyle de cah§mamiza son noktayi koyduk.

II. ARA§TIRMANIN TEMEL KAYNAKLARI

Bu cahsmada yararlanilan temel kaynaklarin ba§inda

Ibn Hazm'in yukanda adi gegen eseriyle;

* ed-Durrafima Yecibu i'tikdduh,

* d-lhkam.fi Usuli'l-Ahkdm,

* el-Muhalld,

* Merdtibu'l-icmd' fi'l-ibdddt ve'l-Mu'dmeldt ve'l-

i'tikdd adh eserleri yer almaktadir. 1

Diger cepheden de Es/ari'nin

* el-Ibdne 'an Usuli'd-Diydne,

* Kitdbu'l-Luma'fi'r-Red aid Ehli'z-Zeyg ve'l-Bida',

* Makdldtu'l-Isldmiyytn ve ihtildfu'l-Musallin,

* Risdlefi istihsdni'l-Havdfi ilmi'l-Keldm,

* Risdle ild Ehli's-Sagr bi Bdbi'l-Ebvdb;

Bakillani'nin

* i'cdzii'l-Kur'dn,

* el-intisdr li'l-Kur'dn (el yazma-tipki basim) ve bu

eserin muhtasari olan Nuketu'l-intisdr li Nakli'l-Kur'dn,

* Kitdbu'l-Beydn 'ani'l-Fark beyne'l-Mu'cizdt ve'l-

Kerdmdt ve'l-Hiyel ve'l-Kehdndt ve's-Sihr ve'n-Ndrencdt,

* Kitabu Temhidi'l-Evdil ve Telhisi'd-Deldil,

18

1 Bu eserler, ibn Hazm'in kendilerinde E§'arilerden soz ettigi, onlara yonelik

elejtirilerinin yer aldigi eserleridir. Onun gozden gajirdigimiz diger eserleri-

ne kaynaklar bolumunde yer verilmistir.
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*et-Takrib ve'l-ir§dd fi
Usuli'l-Fikh adh eserlerinden

yararlanilmistir.2

Adlari ilk zikredildigi yerde tarn olarak verilen bu

eserler, daha sonraki yerlerde "Fisal", "Ibane" gibi bilinen

kisa isimleriyle verilmistir.

Fisal'm bir nevi kiritigi mahiyetinde olan bu calisma-

mn, bu konudaki boslugu doldurmaya katkida bulunmus

olmasi iimidiyle...

-

-

.

! Yararlamlan diger eserler igin kaynaklar boliimiine bakimz

20

BiRfNCl" BOLUM
I'BN HAZM

I. I'BN HAZM'IN HAYATI, §AHSIYETi VE ESERLERl'

1. Dogumu, Nesebi, Qocuklugu ve Siyasi Hayati

Tarn adi, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said b.

Hazm b. Galib b. Salih b. Halef b. Ma'dan b. Siifyan b.

Yezid'dir. 384/994 yilmda Kurtuba'da dogdu ve 456/1064
yihnda Manta Lisam'da vefat etti. Davud ez-Zahiri'den
sonra Zahiri mezhebinin en biiyiik temsilcisi, usulcii, fakih,
muhaddis, tarihci, edip ve sairdir.

Yezid, bu aileden ilk miisluman olan kisi olup Yezid
b. Siifyan'nin kolesi idi. Bu aileden Endiilus'e ilk giren kisi
de Halef b. Ma'dan'dir. Halef, Abdur- rahman b. Muaviye
ile beraber Endiiliis'e girmis ve Endiilus'un dogusunda,
Leble bolgesindeki Manta Lisam'a yerlesmisti. ibn
Hazm'in babasi Ahmed ise Kurtuba'ya ilk yerlesen kisidir.

Ibn Hazm'in babasi Ahmed b. Said, Endiilus'-iin
zengin ve ileri gelen sahsiyetlerden biri olup II. Hakem el-

Miistansir'in oliimii iizerine kiiciik yasta tahta gecen II

Hisam'in hacibi ve halifelik yetkilerini kullanan Mansur
lakapli Ibn Ebu Amir'e ve onun oglu Abdiilmelik el-

Muzaffer'e vezirlik yapmistir. Bu itibarla, sarayda hayata
gozlerini acan Ibn Hazm, ?ocukluk yillanni aristokrat ve
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kiilturlii bir cevrede, miireffeh bir hayat icinde gecirdi. 1

Ancak on bes yaslarrnda iken patlak veren siyasi kargasa,

Ibn Hazm icin sikmtili giinlerin baslamasrna yol acti.

Ibn Hazm'in babasi, Amirilerin idareden uzaklasti-

nlmasi, Halife II. Hisam'rn yerine Muhammed el-Mehdi'-

nin gecmesinden sonra yeni idareciler nezdinde gozden

diismiis ve saraydan uzaklasmak zorunda kalmis; bir sure

sonra Mehdi'nin oldiiriilmesi iizerine II. Hisam'rn tekrar

halife olmasi da onun durumunu duzeltmemistir. Bilakis

yeni yoneticiler tarafindan hem tutuklanmis hem de malla-

n miisadere edilmistir.2 Veba salginrnda agabeyi Ebu Bekr

Omer'i (401/1010), bir yil sonra da babasmi kaybeden ibn

Hazm, yasadigi bu acilara ve kargasaya ragmen Kutuba'da

kalmayi tercih etti. Ancak, Berberilerin hakimiyeti ele geci-

rip evlerini yagmalamalan iizerine Meriye'ye gog etmek

zorunda kaldi (404/1013).3

1 Yakut, Sehabuddin b. Yakut b. Abdillah, Mu'cemu'l-Udeba, Misir 1927, V, 86,

87; Ibn Hallikan, Vefeyatu'l-A'yan, thk. ihsan Abbas, Beyrut 1968, IH, 325;

Zehebi, Siyeru A'lami'n-Nubela, Mektebetu'r-Risale, Beyrut 1990, XVIII, 184-

186; ibn Kesir, Ebu'l- Fida' Ismail b. Omer, el-Bidaye ve'n-Nihaye, Beyrut 1990,

XH, 91, 92; Kahhale, Mu'cemu'l-Muellifin, Dimask 1959, VH, 16; Hamed, Ah-

met b. Nasir, ibn Hazm ve Mevkifuhu mine'l-llahiyyat, Mekke 1406, s. 17, 18, 28,

32; Apaydm, H. Yusuf, "ibn Hazm", DiA, XX, 39, 40.

2 ibn Hazm, Ali b. Ahmed, Guvercin Gerdanligi {Tavku'l-Hamame), ?ev. Mahmut

Kanik, Istanbul 2000, s. 200; Demirci, Ahmet, ibn Hazm ve Zahirilik, Kayseri

1996, s. 10; Hamed, a.g.e., s. 37.

3 Ibn Hazm, a.g.e., s. 200, 201; Hamed, a.g.e., s. 39, 40; Apaydin, a.g.m., s. 40.

Babasinrn olumxinden sonra kendisini siyasi olaylarrn

icinde bulan ibn Hazm, gerek babasinrn gerekse kendisinin

Emevilere olan baglihklan sebebiyle siirekli baskiya maruz

kalmis, tutuklanmi§ ve siirgiin edilmistir. Uzim siireli ola-

rak hicbir yerde barrnamamis, Endiilxis'u sehir-sehir do-

la§mak zorunda kalmisfar.4 Bununla beraber Endiilus'un

disma cikmamistir. Kurtuba'dan Meriye'ye gitmis, oradan

tekrar Kutruba'ya donmiis (409/1019), ancak burada uzun

sure kalmadan §atibe'ye inmistir (417/1026). Ardmdan
Mayorka'ya yerle§mis (430/1038); Maliki alimlerin baskisi

iizerine buradan aynlarak isbiliye'ye gitmis (440/1048); Bu-

rada da Mu'tazid Billah Abbad b. Muhammed tarafindan

kitaplan yakilan ibn Hazm, sonunda atalarinin memleketi

olan Leble bolgesindeki Manta Lisam koyiine sigmmak zo-

runda kalmi§ ve 456/1064 yilrnda vefat edinceye kadar bu-

rada zahidane bir hayat surdiirmustur.5

Kendisine ait giftliklerin bulundugu bu koyde ibn

Hazm, baski altinda degildi ve sultanlarm istedigi gibi dii-

§iinmek zorunda kalmiyordu. Memleketlerinden kalkip

ona korkusuzca gelen ve kendisinden faydalanmak isteyen

genclere ilrnini aktariyor, onlara hadis ve fikih ogreterek

4 Bkz. Ibn Hazm, a.g.e., s. 208-210.

5 Hamed, a.g.e., s. 93, 94; Apaydm, a.g.m., s. 40.
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yetismelerini saglryordu. ilimle ugrasmayi, kitap yazmayi

elden birakmiyordu.
6

Bu arada ibn Hazm, kisa siireli de olsa yonetimi ele

geciren Emevilerden IV. Abdurrahman b. Hisam el-

Mustazhir (414/1024) ve III. Hisam el-Mu'ted Billah (417-

428/1027-1031) donemlerinde vezirlik yapmistir.7

2. ilmi Hayati

gocukluk yillarrru sarayda geciren Ibn Hazm, mii-

rebbiye ve cariyelerin terbiye ve gozetimi altmda yetisti,

okuma yazmayi onlardan ogrendi, onlarm yaninda

Kur'an-i Kerim'i hifzetti, ilk hadis ve siir bilgilerini onlar-

dan aldi. On iic yasrnda iken, ilk defa erkeklerin bulundu-

gu bir siir meclisine babasiyla beraber katildi.8 Bu arada

ziihdu ile meshur olan Ebu Ali Hiiseyin b. Ali el-Fasi'nin

derslerine katildi, onun manevi egitimi sayesinde genclik

fitnelerinden kendini korudu. 9 Kurtuba'dan ayrilmadan

once fikih, kelam ve hadis derslerini aldi. Ebu'l-Kasim

Abdirrahman b. Yezid el-Ezdi'den hadis ve nahiv okudu.

•

' Yakut, a.g.e., V, 93; Ebu Zehra, Muhammed, islam'da Uikadi, Siyasi ve Ftkhi Mez-

hepler Tarihi, ?ev. Sibgatullah Kaya, Istanbul 1996, s. 541.

'Yakut, a.g.e., V, 86; Zehebi, a.g.e., XVm, 188; Hamed, a.g.e., s. 43-45; Apaydm,

a.g.m., a.y.

8 Ibn Hazm, a.g.e., s. 124; Hamed, a.g.e., s. 36.

« Ibn Hazm, a.g.e., s. 217; Hamed, a.g.e., s. 36, 37; Demirci, a.g.e., s. 9.
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Ebu Omer Ahmed b. el-Cesur, Yahya b. Abdurrahman,

Abdullah el-Ezdi, Kadi Ebu Abdurrahman Abdullah el-

Me'arifi, Abdurrahman b. Abdillah el-Hemedani gibi hoca-

lardan hadis dinledi. Abdullah b. Yahya'dan fikih okudu. 10

Ibnu'l- Kettani diye bilinen Muhammed b. Hasen el-

Mezhici'den mantik dersi aldi. 11 Meriye'deki ikameti sira-

srnda Ibn Hazm, dinler tarihine ilgi duyarak Yahudilerin

arasma girdi ve daha sonra kendisine bir reddiye yazacagi

Ibn Nagrila ile tanisti. 12

Ibn Hazm' in, fikih tahsiline yirmi alti yas gibi gee

yaslarda basladigi iddia edilmekte ve fikha yonelmesinin

sebebinin de "tahiyyetii'l-mescid" namazmi bilmemesi ve

bundan dolayi camide azarlanmasi oldugu belirtilmekte-

dir. 13 Ancak yirmi alti yasina gelmis ve bu yaslarda vezirlik

yapmis14 birisinin "tahiyyetii'l-mescid" gibi hemen herkes

tarafmdan bilinen bir namazi bilmemesi makul goriinme-

mektedir. Muhtemelen soz konusu olay, on alti yaslarinda

iken gerceklesmis ve miistensihler tarafmdan "on" sayisi

yerine "yirmi" sayisi yanhslikla yazilmistir. ibn Hazm, fi-

10 Zehebi, a.g.e., XVIH, 185; Hamed, a.g.e., s. 52-56.

11 Ibn Kesir, a.g.e., XII, 92; Hamed, a.g.e., s. 58; Apaydin, a.g.m., s. 40, 41.

12Apaydm, a.g.m., s. 41. (Ibn Hazm, Tavku'l-Hamame, najir: Tahir Ahmed Mekki,

Kahire 1988, s. 35'den naklen.)

13 Yakut, a.g.e., V, 89.

14 Yakut, a.g.e., a.y.
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anlamda bir mezhep olarak degil bir yontem ve yaklasim

tarzi olarak gordiigii anlasilmaktadir. 19

3. ilm? Kif iligi ve Uslubu

ibn Hazm, bircok ilme sahip idi. ibn Hayyan, bu ko-

nuda soyle demektedir:

"Hadis, fikih, cedel, neseb ve edebiyata iliskin ilimler

ile eski ogretilere dayali mantik ve felsefe gibi ilimler, onun

sahip oldugu ilimler arasmda yer alrrdi. Bu ilimlerin bazisi

hakkinda bircok eseri de vardir. Ancak eserlerinde, ozellik-

le mantikta, yanlisliklara ve sakatliklara rastlanmaktadir.

£unkii Ibn Hazm bu ilimlerin cogunu hocasiz olarak elde

etme ciiretini gostermistir."20

Ibn Hazm'm bircok ilmi hocasiz olarak kendi gayreti

ile kitaplardan ogrenmesini Ibn Haldun da elestirmekte-

dir.21 Ancak her ne olursa olsun, Ibn Hazm'm kendinden

sonrakiler icin faydah bircok eser birakugi cok agiktir.22

Ibn Hazm, guciu bir hafizaya sahipti. Bu giiclu hafi-

zasi sayesinde Hz. Peygamberin hadislerini ezberleyerek

biiyuk hadis hafizlan arasmda yer almistir. Bu giiclii hafi-

zasinm yam sua islek bir zekaya, mana ve hakikat alemine

19 Apaydm, a.g.m., 42.

2,» Yakut, a.g.e., V, 92; Ebu Zehra, a.g.e., s. 547.

21 ibn Haldun, Mukaddime, <;ev. Suleyman Uludag, Istanbul 1982, n, 1051.

22 Ebu Zehra, a.g.e., s. 147.
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acilabilen derin bir tefekkiir giiciine sahip idi. ilme ihlasla

yonelmisti. Agik sozliiydii. Acik sozliiliigiinun geregi ola-

rak hak olduguna inandigi bir seyi kendisi icin iyi sonuc

versin-vermesin mutlaka soylerdi. Oyle ki gagmm alimleri

onun icin "O, ilmi 6grenmi§ ancak, ilmin siyasetini 6gre-

nememi§tir" seklinde bir degerlendir-mede bulunmuslar-

dir.23

el-Humeydi de ibn Hazm hakkinda soyle demekte-

dir:

"ibn Hazm, Hadis ve Fikhu'l-Hadis hafizi, Kitap ve

Sunnetten hiikiim gikarabilen ve bir cok ilimde uzman, il-

mi ile amil idi. Onun gibi zeki, hafizasi guclu, izzet-i nefis

sahibi ve miitedeyyin birini gormedim. Edebiyat ve siirde

geni§ birikim sahibi idi. Du§iinmeden, on hazirliksiz ondan

daha hizh siir soyleyebilen birini gormedim." 24

Diger taraftan Ibn Hazm'm elestirilerinde sert bir dil

kullanmasi, hatta halkm teveccuhiinu kazanmis bazi alim-

leri tekfir etmesi, tepkileri iizerine cekmesine sebep olmus-

tur.

"Alimlere hitapta edebe riayet etmedi. Onlara perva-

sizca sozler sarf etti, hakaret etti ve yaptigmm karsiligmi

buldu. Bir kesim alim, onun kitaplarmdan yiiz cevirdi.

23 Ebu Zehra, a.g.e., s. 143.

24 Zehebi, a.g.e., XVIII, 187, 188.
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omriinun belli bir devresinden sonra rruibtela oldugu da-

lak hastaligrnin da kendisini hirginlastirdigi belirtilmekte-

dir.30

Ibn Hazm, eserlerinde ilmi ve edebi iki ayn iislup

kullanmistir. ilmi uslubu oldukga sade ve agiktir. Dile ve

konuya hakimiyeti sayesinde anlatimi oldukga giig olan

fikih, felsefe ve kelam meselelerini buyxik bir ustalikla an-

lanr.

Tavku'l-Hamame' si ile Muddvatii'n-Nufus'u basta ol-

mak iizere bazi risalelerinde de Cahiz ve Ibnu'l-Mukaffa'

ile boy olgiisen edebi bir iislup hakimdir. Segilmis lafizlar,

yerinde kullanilmis kelime ve ifadeler, tekelliifsiiz seciler,

gereksiz lafzi siislerden uzak tabii bedii sanatlar, canli tas-

virler, mantiki dizim, mana ve hayal derinligi gibi ozellik-

ler, onun sanath nesrinin baslica vasiflandir.31

Diger taraftan Ibn Hazm'in Dinler Tarihi konusun-

daki gah§malan barihlarm dikkatini gekmis, eserlerinin bir

kismi bati dillerine gevrilmistir.32 Philip Khuri Hitti, XVI.

yiizyilda "Tevrat Tenkidi Okulu"nxin ortaya gikisma kadar

Tevrat kissalarmdaki bazi problemlere ilk defa dikkat qe-

ken ki§inin Ibn Hazm oldugunu soylemektedir. Aynca Ibn

Hazm, muhtelif dinlere ait inang esaslarmi birbirleriyle

30 Ebu Zehra, a.g.e., s. 544, 545; Durmu§, a.g.tn., a.y.

31 Durmu§, a.g.m., a.y.

32 islam Ansiklopedisi, Istanbul 1968, V/n, 750-751.

32

kar§ilastirdigi igin "Mukayeseli Dinler Tarihi"nin kurucu-

larmdan sayilmaktadir. Fritsch Erdmann, Ibn Hazm'i Islam

dini tarihinin kurucusu olarak gormektedir. Roger Arnal-

dez de onun Yahudi Ibn Nagrila'ya kar§i ileri surdiigii de-

lilleri tatmin edici bulmasa da hasrmlarmm durumunu or-

taya koymasrndaki gergekgiligini ve durustlugunii agikga

ifade eder.33

.

4. Eserleri

Eserleriyle Zahirilik Mezhebine kalicilik kazandirmi§

olan34 ibn Hazm, islam diinyasrnda gok sayida eser veren

alimler arasmda onemli bir yere sahiptir. Oglu Ebu Rafi' el-

Fazl, babasmm, fikih, hadis, usul, tarih, edebiyat ve reddi-

ye konularrnda yazdigi yaklasik seksen bin varak tutan 400

cilt kitabin kendisine kaldigmi haber vermektedir.33 Bu

eserlerin 150 kadarmm adi kaynaklarda gegmektedir.36

ibn Hazm'm mevcut, basilmis bashca eserleri sunlar-

dir:

33 Giirbuzer, Ibrahim, "ibn Hazm - Dinler Tarihi", DIA, XX, s. 57.

3" Ebu Zehra, a.g.e., s. 572.

35 Yakut, a.g.e., V, 87, 88; Zehebi, a.g.e., XVffl, 187; Apaydm, "Ibn Hazm", TDVIA,

XX, 49.

36 Apaydin, a.g.m., a.y.; Eserlerin bir listesi icin bkz. Zehebi, a.g.e, XVIII, 193-197;

Hamed, a.g.e., s. 71-92; Apaydin, a.g.m., s. 49-52.
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fi Usuli'l-Fikhi'z-Zahiri (Kahire 1940), A. H. es-Seka'run

da en-Nubezfi Usuli'l-Fikih (Kahire 1981) adiyla nesret-

tikleri eser, Ebu Mus'ab M. S. el-Bedri tarafrndan yuka-

ridaki adla yeniden yayrnlanmi§tir (Kahire 1991). En-

Niibezfi Usuli'l-Fikhi'z-Zahiri adiyla Muhammed Subhi

H. Hallak tarafindan da tahkik edilen (Beyrut 1993)

eser, ibrahim Aydin tarafrndan "Usul-i Din, dinin kay-

naklanna bir bakis" adiyla Tiirkgeye gevrilmistir (Istan-

bul 1991).

13- es-Siydse. Ibnu'l-Ezrak el-Girnatl'nin Bedai'u's-Silk fi

Tabaibi'l-Mulk adk eseriyle nesredilmistir (Bagdat 1978).

14- et-Takrib li Haddi'l-Mantik ve'l-Medhal ileyhi bi'l-

Elfdzi'l-Atntniyye ve'l-Emsileti'l-Fikhiyye. Aristo'nun

mantiga dair eserlerinin aciklamasi mahiyetinde olan

eser, mantik ilminin onemini gostermek, mantik ve fel-

sefe hakkrndaki yanks degerlendirmeleri gidermek

amaciyla kaleme alrnmistir (Beyrut 1959, 1983).

15- Tavku'l-Hamdtne fi'l-Ulfeti ve'l-Ulldf. Ask ve asiklar

konusunda yazilmis, nazim ve nesir karisimi bir eser-

dir (Beyrut 1992). Bir cok dile gevrilen eser, Mahmut

Kanik tarafindan "GiXvercin Gerdanhgi, Sevgiye ve Seven-

lere dair" adiyla Tiirkge'ye gevrilmistir (Istanbul 1985-

2000).

16- Usulii'l-Ftkh (Drmask 1331).

17- el-Usul ve'l-Furu' (Kahire 1978; Beyrut 1984).
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ibn Hazm'in bu eserlerinin yam sira cesitli konularla

ilgili otuza yakin risalesinden bir kaci miistakil olarak, di-

gerleri de gesitli mecmualar halinde basilmistir.38

5. ibn Hazm Hakkinda Yapilan Qali§malar:

Ibn Hazm'in hayati, kisiligi ve ilmi konumu

alanmada yapilmis olan bazi cal^amlar39 §unlardir:

1- ibn Hazm ve Mevkifuhu tnine'l-ildhiydt Arz ve Nakd,

Ahmed b. Nasir el-Hamd, birinci baski, Mekke 1406.

2- ibn Hazm, A.G. Chejne, Chicago 1982.

3- ibn Hazm Suratun Endiilusiyyetiin, Muhammed Taha

el-Haciri, Beyrut 1982.

4- Ibn Hazm Hayatuhu ve Asruhu ve Arduhu ve Fikhuhu,

Muhammed Ebu Zehra, Daru'l-Fikri'l-Arabi, Kahire

1954.

5- ibn Hazm, Muhammed Ebu Zehra, trc: Osman Keski-

oglu, Ercan Gundiiz, Buruc yay., Istanbul 1996.

6- ibn Hazm ve Mevkifuhu min'l-Felsefeti ve'l-Mantik

ve'l-Ahldk, Vedf Vasif Mustafa, el-Matbaatu's-Sakafi,

Ebu Dabi 2000.

7- ibn Hazm el-Enduliisi Asruhu ve Menhecuhu ve

Fikrut'-Tevetturi, Daru'l-Fikri'l-Arabi, Kahire ty.

38 Apaydm, a.g.m., s. 49-51.

39 Istanbul'daki ISAM kutiiphensinde yapihgimiz arastirmada tespit edilen ve

soz konusu kiitiiphanede mecut olan eserler baz ahnmijtir.
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8- ibn Haztn Rdidu'l-Fikri'l-ilmi, Abdullatif §ara- ve,

Beyrut ty.

9- ibn Haztn ve Menhecuhu ft Diraseti'l-Edydn, Mahmud

Ali Hamaye, birinci baski, Daru'l-Mearif, Kahire 1983.

10- Ibn Haztn el-Endiilusi ve CuhMuhu fi'l-Bahsi't-Tdrihi

ve'l-Haddti, Abdulhalim Uveys, Daru'l-I'tisam, Kahire

1979.

11- Dirdsatun 'an ibn Haztn ve Kitabuhu Tavku'l-

Hatndtne, Tahir Ahmed Mekki, Kahire 1981.

.

II. EL-FiSAL Fi'L-MILELI VE'L-EHVA' VE'N-NIHAL

1. Eserin Teknik Ozellikleri

"el-Fisal"40, baska bir tabirle "el-Fasl" fi'l-Mikli ve'l-

Ehvd' ve'n-Nihal, ibn Hazm'in en onemli eserlerinden biri-

dir. Eser, Kelam, Dirtier Tarihi ve Mezhepler Tarihi acisin-

dan buyiik bir oneme sahiptir.

Eserin, Istanbul Re'isu'l-Kuttab/Siileymaniye Kutiip-

hanesi (No: 555) ile Ezher Universitesi Kiiriiphanesinde

(No: 10349/1451) birer yazma nxisha-si bulxinmaktadir. 522

varaktan olusan istanbul'daki niisha, h. 722'de gxizel bir

hat ile kaleme alrnrrustir.41 Yoriikan'rn ifadelerine gore ese-

rin Istanbul kutuphanelerindeki en iyi niishasi Asir Efendi

kiitiiphanesindedir.42

§ehristani'nin el-Milel ve'n-Nihal adh eseriyle beraber

(hamisinde, kenarinda) Kahire'de ne§redilmis olan eserin

bir^ok baskisi yapilmi§hr (Kahire 1317, 1321, 1929, 1964;

38

40 "el-Fasl" olarak da okunmaktadir. "Fisal" olarak okundugunda "boliim" an-

lammdaki "fasl"in ^ogulu olur; "Fasl" olarak okundugunda da "ayirmak"

yani hak ve batil din ve mezheplerin arasmi ayirmak anlamina gelir. (Hamed,

a.g.e., s. 86.)

41 M. I. Ramazan - A. Umeyre, "Mukaddime", el-Fisal fi'l-Mikli ve'l-Ehva' ve'n-

Nihal, Ibn Hazm, §irket-u Mektebat-i Ukkaz, Cidde 1302/1982, 1, 30.

42 Yoriikan, Yusuf Ziya, "Mezhepler Hakkinda Yazilan Kadim Kitaplara bir Nazar",

Darul-Fiinun Ilahiyat Fak. Mec, sy. 5, 6, y. 1926, s. 195.
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Beyrut 1975). Ancak bu niishanin ilmi bir tahkiki yapil-

mamistir. Bu sebeple birgok hata ve kusuru barindirmak-

tadir.43

Eser, yukarda adi gecen niishalar esas ahnarak, Dr.

Muhammed ibrahim Ramazan ve Dr. Abdurrah- man

Umeyra tarafindan tahkik edilerek bes cilt halinde basil-

mistir (Cidde 1982; Beyrut, trs.). Her cildin basinda Mu-

hakkiklerin bir mukaddimesi bulunmaktadir. Yine her cil-

din sonunda, eserde gecen ayetler, hadisler, firka-din ve

mezhepler, siirler, sehir ve yer isimleri, kitaplar, sahislar ve

konularin ayri ayri fihristi yer almaktadir. Ancak, bu fih-

ristlerde, matbaa hatasindan olsa gerek, bircok hataya rast-

lanmaktadir. Bu baski, ilk bakista ciddi bir tahkik iirxinu

olmadigi anlasilmakta; pek cok hatayi, gesitli sahislan tani-

hrken yapilan yanliskklari biinyesinde barindirdigi goriil-

mektedir.

Eserin, Miiste§riklerin dikkatini ceken Dinler Tarihi

ile ilgili kismi ce§itli dillere gevrilmi^tir.44

2. Eserin Metodu ve igerigi

Eserin yazih§ amaci, tarihi meseleleri ve olaylan kro-

nolojik olarak yazmak, baska bir ifadeyle Tarih yazmak

43 Fisal, 1, 31.

44 /.A, V/H, 750-751.

40

degildir. Eser, genelde islam Dinini ozelde de Zahiri Mez-

hebini, ibn Hazm'in ifadesiyle Ehl-i Sxinnet'i savunmak

icin kaleme almmi§tir.

Eserde goriislerden hareketle din, mezhep ve gurup-

lara gidildigi icin soz konusu sistemlerin yapi ve gorii§leri

diizensiz bir sekilde verilmistir. Eseri, Es'ari'nin Makaldtii'l-

isldmiyyin adli eseriyle karsilastirdigimizda Es'ari'nin ese-

rinin, tarih metodolojisi acisindan daha sistemli oldugunu

goriiyoruz. Es'ari'nin eserinde islam Mezhepleri sistemli

bir sekilde tasnif edilerek bu mezheplerin, firkalarin yapi-

lan ve goriisleri oldugu gibi aktanlmakta; firkalarm goriis-

leri aktanlirken her hangi bir miidahele veya sahsi bir yo-

rumda bulunulmamaktadir. ibn Hazm'm eserinde ise

mezhepler sistemli bir sekilde ele aknmamis ve tasnife

ozen gosterilmemistir. Goriisler aktanlirken miidahele ve

yorumlarda; aktarilan gorii§ler hakkinda sik sik "bu gorii§

bahldir, kiifiirdur ve firktir" diye yargida bulunulmakta-

dir.

Mezhepler Tarihi konusundaki kaynak eserleri kar§i-

lastiran Yusuf Ziya Yoriikan soyle demektedir:

"Imam Ebu'l-Hasen el-Es'ari'nin Makdldt'mda ve

Abdulkahir el-Bagdadi'nin el-Fark beyne'l-Firak'mda bir

mezhebi bir sahsin tesis ettigi fikrinin kabul edildigi gorii-

liiyor. ibn Hazm'm Kitobu'l-Fisal'mda ise mezheplerin ilmi

meselelerden ve itikatlardan ne§et ettigi fikri mevcuttur.
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Kitabu'l-Firak sahibi Ebu. Muhammed ise daha esask bir

usul takip ediyor. Bunlar, higbir tarihi tekamulii ve tedrici

inkisafi takip etmiyor. Ebu Reyhan Biruni (v.430), ibn

Hazm'dan eski oldugu halde ilmi usulii gok kuvvetlidir.

Ibn Hazm (v.456), §ehristani (v.548)'den eski oldugu halde

daha ilmi bir usul takip etmektedir. Ebu Muhammed'in

504 tarihinde yazdigi Kitabu'l-Firak'm usulii de §ehris-

tani'nin takip ettigi usuldan daha canlidir."45

Bir cedel kitabi olarak ta tanimlayabilecegimiz eserin

mukaddimesinde Ibn Hazm, din ve mezheplere dair o za-

mana kadar yazilmis eserleri degerlendirmektedir. ibn

Hazm'a gore bu konuda gok sayida eser yazilmissa da

bunlarin bir kismi gereginden fazla uzatildigi igin anlam

kansikligma yol agilmis ve konularin dogru anlasilmasi

engellenmistir. Diger bazi eserler ise kisa tutuldugu igin

goriis sahiplerinin konuyla ilgili bircok gxiglii delili hasiral-

ti edilerek ihmal edilmi§, boylece okuyucu yeterince bilgi-

lendirilmedigi gibi karsi goriistekilerin hakki da yenilerek

onlara karsi zulmedilmistir.

ibn Hazm, eserini muteber kaynaklara basvurmak

suretiyle somut deliller getirip meseleleri insaf olgiileri ice-

risinde ortaya koymayi amagladigrni, karmasik ifadelerden

kagmip kolay ve anlasilir bir dil kullandigini ifade etmek-

45 Yoriikan, a.g.m., s. 200.
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tedir.46 Daha sonra, islam dinine aj^kiri kabul edilen akim-

larm baslica alti guruba ayrildigini belirten ibn Hazm, bu

firkalan islam'a en uzak olanlardan baslayarak ele ahr.

Birinci firka, kelamcilann Sufestaiyye dedikleri, var-

liklarm objektif gergekligini reddeden Sofistler;

Ikinci firka, alemin ezeli oldugunu, dolayisiyla bir

yaratici ve yoneticisinin olmadigmi ileri sxiren Dehriyye

(Materyalistler);

Uguncii firka, alemin hem ezeli oldugunu hem de

ezeli bir yoneticisinin var oldugunu kabul eden Felasife;

Dorduncu firka, alemin yarahlmis/muhdes olduguna

inanmakla beraber birden gok ezeli yoneticinin var oldu-

gunu ileri siiren Mecusilik, Sabiilik, Maniheizm, Maz-

dekiyye, Deysaniyye, Hiristiyanlik gibi inang guruplandir.

Be§inci firka, alemin yarattlmis olduguna, ezeli bir

yaraticismin varligma inanmakta, fakat niibuvveti inkar

etmektedirler. Brahmanlar, bu gurupta yer almaktadrrlar.

Altinci firka, objektif gergeklige, alemin yaratilmish-

grna, tek ve ezeli bir yaraticisinin bulunduguna ve pey-

gamberlige inanan, ancak, bazi peygamberleri kabul ettik-

leri halde diger bir kismmi reddeden guruplardrr. Yahudi-

ler ve Mecusiler, bu guruba girmektedirler.47 Hiristiyanlar

^Fisal, 1, 35-36; Giirbuzer, a.g.m., s. 56; Yoriikan, a.g.m., s. 212.

47 Fisal, 1,36-37.
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ise teslise inandiklan icin dordimcii guruba, Hz. Muham-

med (s.a.v.)'in peygamberligini kabul etmedikleri icin de

altinci guruba girerler.

Ibn Hazm, bu firkalan tek tek ele alarak temel goriis-

lerini zikreder ve onlari tenkit eder, ciirutmeye calisir. On-

ce Sufestaiyye'yi, ardindan Dehriyye'yi elestirirken alemin

hadis olduguna dair deliler getirir. 48 Daha sonra alemin ya-

rahci ve yoneticisinin birden fazla oldugunu kabul edenleri

iki gurupta ele alrr. Birinci gurup, yedi gezegen ve onlarin

ezeli oldugunu, ayrica iki ayri prensibi (Hiirmuz ve Ehri-

men) kabul eden Mecusiler'dir. Mazdekiyye, Hiirremiyye

ve Sabiilik de bu guruba dahildir. ikinci gurupta ise Deysa-

niyye, Markuniyye ve Maniyye/ Maniheizm'e yer veren

Ibn Hazm, bunlarrn delillerini curutmektedir.49 Teslis inan-

ci sebebiyle Hiristiyanlari da bu bolumde ele alan ibn

Hazm, Aruiscular, Samsath Pavlus taraftarlan, Makdoni-

uscular, Berberaniyye, Melkaniyye, Nasturiyye, Yakubiy-

ye gibi firkalan ve bunlarrn goriislerini zikreder; ayrica tes-

lis akidesini ve Hz. isa (a.s.)'nrn carmiha gerilmis oldugu

inancini ele§tirir ve Mesih'in tabiati konusunu degerlendi-

rir.50

«fisaU,43-69.

49 Fisal, 1, 86-108.

»> Fisal, 1, 109-132.

Daha sonra Niibiivveti ve Melekleri inkar edenler gu-

rubuna ornek olarak ele aldigi Brahmanlar'm goriislerini

nakledip Nubiivvetin zaruretini ortaya koyar.51 Bu arada

insan di§mdaki diger varliklarm din karsisindaki durumla-

rma dair iddialarla ruh gociinu/tenasuhu savunanlarin go-

riislerini tenkit eder.52

Yahudilerin, bes firkaya ayrildigmi belirten ibn

Hazm, Samiriyye, Sadukiyye, Ananiyye, Rabbaniyye ve

Iseviyye'den olusan bu firkalar hakkmda bilgi verir; ayrica

Yahudilerin neshe dair goriislerini degerlendirir. Muslii-

manlarla Yahudiler arasrndaki miinasebetlere temas eden

Ibn Hazm, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in daha onceki Kitap-

larda haber verilmesl meselesini ele alrr. Mecusileri de ta-

nittiktan sonra53 Tevrat ve inciller hakkinda ayrintili bilgi

vererek bunlarrn tahrif edildigini gosterir.

Yahudilerin elindeki Tevrat ile Samirilerin elindeki

Tevrat'm farkli oldugunu, her iki tarafrn da digerinin elin-

deki kitabi muharref kabul ettigini ifade eden ibn Hazm,

gercekte her ikisinin de muharref oldugunu belirterek bu-

na dair deliller getirir. Hz. Musa'nrn vefatindan Ezra'nrn

yeniden kaleme alisma kadar gecen donemi inceleyerek

44

si Fisal, 1, 137-147.

=2 Fisal, 1, 149-169.

* Fisal, 1, 177-200.
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Tevrafin nasil tahrif edildigini ortaya koyar.54 Yapilan tah-

rifi kanitlamak icin verdigi ornekler55 onun Tevrat'i 50k iyi

bildigini gosterir.56

Daha sonra inciller basta olmak iizere Yeni Ahid'in

elestirisine gecen ibn Hazm, dort incil ve yazarlan ile Yeni

Ahid'i teskil eden diger yazilar/risaleler,57 Hiristiyanligin

dogusu ve gelisimi hakkinda bilgiler verir.58 Gerek Inciller-

le Tevrat arasinda, gerekse incillerin kendi aralarinda bu-

lunan celiskileri ortaya koyar. Bu cergevede incillerde yer

alan Hz. Isa ile ilgili celiskili bilgileri de nakleder. inciller-

deki Havariler ile Kur'an'daki Havarilerin birbirlerinden

farkli oldugunu, Hz. isa'nrn getirdigi incil'in kayboldugu-

nu belirtir; mevcut incillerin te'lif edilis sekli hakkinda bil-

gi verir, Hrristiyanlann inanclarini tenkit eder.59 Ahd-i

Cedid'in diger kitaplarrndan Yehuda, Yakup ve Yuhanna'-

nin risalelerini de ele§tiren60 ibn Hazm, bu arada Hrristi-

yanlann Kur'an'la ilgili iddialarrm cevaplandmr, Kur'an

ve islam dinin nasil sonraki nesillere aktarildigiru izah

.—,

*Fisal, 1, 287-329.

55 Fisal, I, 201-285.

56 Giirbuzer, a.g.m., s. 57.

57 Fisal, II, 13-15.

** Fisal, II, 16-17.

59 Fisal, II, 21-200.

60 Fisal, n, 201-210.

eder, Yahudilik ve Hiristiyanligin bu konuda islam'rn sa-

hip oldugu avantajlara sahip olmadigini ifade eder.61

ibn Hazm, Yahudi ve Hiristiyanlarin yogun oldugu

ispanya'da yasamis oldugundan onun soz konusu dinlere

dair verdigi bilgilerin dogruluk derecesi yuksektir. Zira

iilkesinde yasayan bu din mensuplarrndan birgogu ile go-

rusmii§, tartismis ve onlarla ilgili cok sayida kitap okumus-

tur.62

Eserin birinci cilt ile ikinci cildin iicte ikisini islam'rn

disindaki guruplara, din ve mezheplere ayiran ibn Hazm,

daha sonra islam'a mensup guruplan anlatmaya gecerken

soyle demektedir:

"Allah Teala'ya siikiirler olsun ki Allah (a.c.)'m, kul-

larma indirdigi, Kiyamete kadar onlarm tek dini olarak ka-

bul ettigi islam dinine muhalif dinler hakkmda bircok me-

seleyi bitirdik. Allah (a.c.)'m yardim ve destegiyle, e§yanm

ispahna ve varligma dair delilleri, sonra cevher ve araziyla

her e§yanm yok iken var olduguna; sonra e§yanm bir,

muhtar ve tek basrna ezeli olan bir var edicisinin/ muh-
disinin olduguna; bu muhdisin, herhangi bir illete dayan-

madan istedigini yaptigrna, istedigini de terk ettigine, ken-

disinden baska ilah ohnadigma dair zaruri delilleri acikla-

61 Fisal, II, 213-230.

62 Giirbuzer, a.g.m., s. 57.
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dik; sonra nubuvvetin sihhatrna dair delilleri, ardrndan

Muhammed b. Abdillah b. Abdilmuttalib (s.a.v.)'in nii-

buvvetinin sihhatrna dair delilleri, onun dininin hak din,

bunun disindaki dinlerin batil olduguna ve onun peygam-

berler (a.s.)'in sonuncusu, dininin de dinlerin sonuncusu

olduguna dair gerekli delilleri acikladik. §imdi de Allah

(a.c.)'m yardim ve destegi ile muslu- manlarrn mezhepleri-

ni/ nihal, guruplasmalarrni, anlasmazliga dustiikleri aynlik

noktalarrni ve bu noktada du§tiikleri hatalarrni, bu mez-

heplerden hak olan mezhebin zaruri delillerini, dinler ko-

nusunda yaptigrmiz gibi, aciklamaya baslayacagiz." 63

Islam Mezheplerini Ehl-i Siinnet, Mu'tezile, Mxircie,

§ia ve Handler olarak bes guruba ayiran tbn Hazm, men-

subu oldugunu iddia ettigi Ehl-i Siinnet'i merkeze alarak

diger mezhepleri de ona yakinlik ve uzaklrklarrna gore

tasnif eder. Bu mezhepleri kendi aralarrnda da ce§itli gu-

ruplara ayiran Ibn Hazm, daha.'sonra bu mezheplerin da-

yandigi temel prensipleri agiklar ve bu guruplardan Islam

dininden cikmi§ olanlan zikreder.64

Daha sonra islam mezheplerinin goriislerini, kelami

konulara gore, teker teker delilleriyle beraber uzun bir se-

kilde aktarir ve tahlil eder. Benimsemis oldugu goriisii ya-

ni Ehl-i Sunnet'in gorusunxi de genel olarak, diger mezhep-

lerin g6rii§lerini verdikten sonra zikreden Ibn Hazm, akli

ve nakli delillerle muhatabina biitiin ciki§ yollarrni kapahr,

kendi goriisunii ispat ederek diger goriisleri curutiir.

Bu metot gercevesinde ibn Hazm, Tevhid, Allah

(a.c.)'m isim ve sifatlari,65 ru'yetullah, kelamullah, Kur'an-i

Kerim, istita'a, hidayet, tevfik, kaza-kader, insarun fiilleri,

cebir, liituf, salah, iman-kufur,66 nubiivvet, iman-istidlal,

biiytik giinah, sem'iyyat, imamet, efdaliyet,67 el-emri bi'l-

ma'ruf ve'n-nehyi 'anil-miinker, sihir-mucize, tabiat, cev-

her ve araz68 gibi ihtilaf konularmi bir bir ele alarak isle-

mektedir. Bu arada Mu'tezile, Hariciler, Miircie ve §ia'nm

kiifre dustiigii meseleler toplu olarak zikredilmektedir.69

Ibn Hazm, diger din ve mezheplere mensup insanla-

rin inanclarrni, onlarm kendi kaynaklarma dayanarak acik-

lamaya gali§maktadrr. Tarti§maci bir karaktere sahip olma-

sina ragmen Ibn Hazm'in, muarizlarrna kar§i diiriist ve

gercekci bir tutum sergilemesi, onlari ele§tirirken kendi

kaynaklarmdan alintilar yapmasi dolayisiyla bazi §arkiyat-

cilarin bile takdirini kazanmi§tir.

« Vised, II, 263.

" Fisal, II, 265-275.

ffi Fis«!,n, 277-329.

66 Fisal, m, 7-308.

67 Fisal, W, 5-224, VI, 5-18.

68 Fisal, VI, 19-279.

69 Fisal, V, 33-98.
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Islam dini disindaki guruplan incelerken ibn

Hazm'in faydalandigi eserler arasinda, ozellikle Dehriler

konusunda Ebu Bekr er-Razi'nin el-ilmu'l-ildhf sini, Yahu-

dilik konusunda ibn Nagrila, Yahudi tabip Ismail b. Yunus

ve Ismail b. Kurrad'in eserlerini, Hiristiyanlik konusunda

Ami b. Cahiz'in el-Muhtar fi'r-Red ale'n-Nasdrd adh kitabmi

saymak mumkiindur. Aynca ibn Hazm, Kitab-i Mukad-

des'in Pesitta ve Vulgate tercumelerinden de iktibaslar

yapmistrr. Bu durum, onun Latince'yi de bildigini goster-

mektedir.70

islam Mezheplerini islerken ibn Hazm'm yararlandi-

gi kaynaklar arasmda da §ii firkalan anlatirken §ii alim ve

liderlerden Hisam b. Hakem er-Rafizi'nin el-Mizdn'i71 ve

Feyyad b. Ali'inin el-Kistas'i72; Mu'tezile'yi anlatirken

Ebu'l-Abbas Abdullah b. Muhammed el-Ensari'nin el-

Makaldt'i,73 Cahiz'in el-Burhan'\7i ve Ebu Hasim Abdus-

selam el-Ciibbai'nin kitaplarmi75 gormek mumkundiir.

Cahsmamizm konusu olan Es'arileri islerken de ibn

Hazm'm su eserlerden yararlandigmi goriiyoruz:

70 Gurbuzer, a.g.m., s. 57.

71 Bkz. Fisal, V, 45.

n B)<z.Fisal,V,47.

73 Bkz. Fisal, V, 61.

74 Bkz. Fisal, V, 61.

75 Bkz. Fisal, V, 67. Ebu Ha§im, Mu'tezile'nin onde gelen imamlanndan Ebu Ali

el-Cubbai'nin ogludur. (Golcuk, Keldm Tarihi, s. 52)
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1- Simnani'nin Kitdbu'l-Kebir adli eseri. ibn Hazm, en

£ok bu kitaba atifta bulunmaktadir. Bu eser, guniimuze

kadar ulasmamistir.

2- Bakillani'nin kitaplan. ibn Hazm'm adrni zikrettigi ve

en cok atifta bulundugu kitaplardan biri de el-intisdr

fi'l-Kur'an adli eserdir76 . iki biiyiik ciltten olu§an bu

eserin, alu yuz sayfalik birinci cildi guniimiize kadar

ulasabilmistir. Bu cildin bir yazma mishasi istanbul Ka-

ra Mustafa Pasa Kutiiphanesinde (No:6) bulunmakta,

iki ciltten bir boliim de Rabat el-Mektebetii'1-Hasaniy-

ye'de bulunmaktadir.77 Bu eserin, hicri yedi veya seki-

zinci asrrlarda Nuketu'l-intisdr li Nakli'l-Kur'an adiyla

§eyh Ebu Abdillah es-Sayrafi tarahndan bir muhtasan

yazilmistrr. Bu muhtasar eser, Dr. Muhammed Zaglul

Sellam tarafmdan tahkik edilerek basilmistir.78

3- Ibn Hazm'm, "Karamita mezheplerinden bahseden bir

kitap" diye soz ettigi Bakillani'nin bir kitabi.79

76 Bkz. Fisal, V, 87, 90, 92, 93.

77 Sezgin, Fuat, "Mukaddimetu Nasir", el-intisar li'l-Kur'Sn, Bakillani, tipki basim,

Frankfurt 1986, s. 7.

78 Bkz. Sayrafi, Niiketu'l-intisar li Nakli'l-Kur'an li'l-BaktlBm, thk. M. Zaglul

Sellam, iskenderiye 1971, s. 50.

79 Fisal, V, 92.
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4- Bakillani'nin el-Hurra adh risalesi.80 Muhammed Zahid

el-Kevseri tarafrndan tahkik edilerek el-insaffima Yecibu

i'tikaduhu veld Yecuzu'l-Cehlu bih adryla basilmistir.81

5- Es'ari'nin el-Mucez adh eseri.82 ibn Asakir'in el-Milcez

el-Kebir diye adini zikrettigi bu eserin, hem konu hem

de hacim bakimmdan neredeyse Es'ari'nin diger biitiin

eserlerinin tamammi karsilayan bir nitelikte oldugu, on

babtan olustugu ve onuncu babm imamet konusu ile

ilgili oldugu belirtilmektedir.83 Bu eser, guniimiize ka-

dar ula§mami§tir.

6- E§'an'nm el-Mecdlis adh eseri.84 Es'ari'nin bu eseri de

giiniimuze kadar ulasamamistrr. Siibki, ibn Hazm'rn,

"Es'ari'nin 55 eseri oldugunu" ifade ettigini ancak bu

saymin, sadece Ibn Hazm'rn Magribte karsila§tigi eser-

ler oldugunu ifade etmektedir.85 Subki'nin bu tespitin-

den Ibn Hazm'rn, Es'ari'nin bircok eserine vakif oldugu

ve bunlardan yararlandigi sonucunu cikarmak miim-

kundiir.

7- Ibn Furek'in el-Usiil adh eseri.86

8- Ebu 'Abid el-Kasrm'rn Risaletu'l-imdn adh eseri.87

Adlarrni zikrettigi bu eserlerin yam sira, adlarm, an-

madigi bircok eserden de yararlandigi, ifadelerinden anla-

silan88 ibn Hazm'rn, konulan islerken hem kendi gozlemle-

ri, hem de baskalannrn gozlemlerinden de yararlandigmi

goriiyoruz.89

™ Fisal, V, 85.

81 Bakillam, el-insaffima Yecibu i'tikaduhu vela Yecuzu el-Cehlu bih, thk. M. Zahid

el-Kevseri, 1963.

8Z Fis«/,II, 322.

83 Ibn Asakir, Tebyin, s. 129, 140.

8*FisflUI,303,V,76.

85 Siibki, Takatu's-$afiiyye, HI, 359.
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86 Fisal, V, 79.

87 Fisal, m, 246.

88 Ornek olarak bkz. Bkz. Fisal, V, 71.

89 Ornek olarak bkz. Bkz. Fisal, V, 51, 53, 66.
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IKINCI BOLUM

FiSAL'DE iSLAM MEZHEPLERi

I. iSLAM MEZHEPLERiNiN i§LENi§ TARZI

Daha once de belirttigimiz gibi ibn Hazm, eserinde

tarihi gelismeleri kronolojik bir sirayla aktarmak gibi bir

kaygiyi tasimamaktadir. O, kendi zamamna kadar gelmis

olan, Islam'in disindaki inanclan, inane sistemlerini veya

Islam'a mensup olup da islam'rn oziine aykiri bir takim

diisuncelere sahip sistemlerin/Ehl-i Bid'afrn inanclarini

anlatmak; bu inanclarrn, islam/Ehl-i Siinnet inancl karsi-

srndaki konumunu aciga kavusturmak ve miislumanlan

bunlardan haberdar ederek onlara karsi uyanik olmalarini

saglamak amacini giitmektedir. Nitekim, §ia, Mu'tezile,

Miircie ve Haricilerin kiifre dxisuren a§in soz ve g6r&§leri-

ni agikladigi boliimiin girifinde bu amacini §6yle dile ge-

tirmektedir:

"Bu divanimrzda Yahudilik, Hiristiyanbk ve Mecusi-

lik gibi Islam'a muhalif dinlerin kitaplarmdaki kusurlan ve

rezillikleri, geride bir sey birakmayacak sekilde ve bunlara

vakif olan kisinin, onlarm dalalet ve batilda olduklan ko-

nusunda tereddiit etmeyecegi bir sekilde yazdik. insaallah,

bu dort firkanrn cirkin soz ve goriislerini de onlari okuya-

cak ki§iye, onlarrn dalalet ve batilda olduklarinm gizli

kalmayacagi bir sekilde yazacagiz ki Allah (a.c.)'m tev-



fikini diledigi kisinin, onlarin tuzagina diismesine engel

olsun." 1 Itikadi, bir baska ifade ile kelami meseleleri esas

alarak din ve mezhepleri isleyen ibn Hazm, islam Mezhep-

lerini genel olarak bes kisma ayirmakla beraber, bunlari da

kendi aralannda cesitli guruplara ayirarak Islam mezhep-

lerine dair eser vermis olan §ehristaru,2 Bagdad!3 ve Ebu'l-

Muzaffer el-isferayini4 gibi alimlerin aksine her hangi bir

sayiya bagli kalmamaktadir.

Adi gecen Mezhepler Tarihcileri, "Bu Ummet, yetmi§

kiisur firkaya aynlacaktir; biri harig hepsi cehennemliktirler"5

seklindeki rivayetleri goz oniinde bulimdurarak islam fir-

kalarmi 73 guruba ayirmislar; 72'sini kendilerinden sonra

cikacak firkalara yer brrakmayacak sekilde Sia, Mu'tezile,

Havaric gibi "Ehl-i Bid'at" olarak tanrmladiklan frrkalarla

doldururken, 73. srrada da "Firka-i Naciye" olarak kabul

ettikleri ve mensubu olduklan mezhebi yerlestirmislerdir.6

Ibn Hazm ise soz konusu rivayetleri senet bakimmdan za-

yif gormekte ve onlara itibar etmemektedir.7 Bu arada

"Kim, karde§ine "kafirl" derse ikisinden birisi, mutlaka kafir

1 Fisal, VI, 33.

2 el-Milel ve'n-Nihal'inde.

3 el-Fark beyne'l-Firak'mda.

4 et-Tabsirfi'd-Din'inde.

5 Ebu Davud, Siinnet, 1; Tirmizi, Iman, 18; Darimi, Siyer, 74; Ahmed b. Hanbel,

IE, 25.

6 Yoriikan, a.g.m., s. 202, vd.

7 Bkz. Fisal, m, 292.
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olur"s §eklindeki rivayete de itibar etmeyen9 ibn Hazm, bu

yiizden olsa gerek, muhaliflerini sik sik tekfir etmekten ce-

kinmemistir. 10

Fisal'in ikinci cildinde "islam Firkalan" basligi altm-

da, islam Mezheplerini temel olarak, Ehl-i Siinnet,

Mu'tezile, Miircie, §ia ve Havaric diye bes kisma ayiran

ibn Hazm, bu mezhepleri de kendi aralarmda cesitli gu-

ruplara ayirarak onlari, Ehl-i Siinnet mezhebi olarak tanrm-

ladigi ve mensubu oldugunu iddia ettigi mezhebe olan ya-

kinlik ve uzaklik olciilerine gore siralamaktadir. 11 Daha

sonra bu be§ mezhebin temel dayanaklarmi ve prensipleri-

ni de zikreden ibn Hazm, bunlann gogunun islam'dan cik-

tigiru ifade ermektedir.12 Ehl-i Siinnet olarak tarumladigi

mezhep de dahil olmak iizere adi gegen mezheplere men-

sup cesitli guruplarin asinliklarma, islam dininden ciki§

noktalarma kisaca deginen13 ibn Hazm, bu hrkalarin asiri-

liklarrna "en-Nesdihu'l-Munciye mine'l-Feddihi'l-Muhziye ve'l-

Kabdihi'l-Murdiye min Akvdli Ehli'l-Bida' mine'l-Firaki'l-Arba':

el-Mu'tezile ve'l-Murcie ve'l-Havdric ve'§-$iye' " adh bir ese-

rinde geni§ olarak acikladigini ifade etmekte ve bu kitabini

8 Buhari, Edeb, 73; Muslim, iman, 111; Ahmed b. Hanbel, H, 18.

» Bkz. Pisa/, 111,292.

,0 Tekfir konsunda genis bilgi icin bkz. Kilavuz, Ahmed Saim, iman-Kufur Sinn,

Marifet yay., Istanbul 1990, s. 93, vd.

» Fisal, H, 265-267.

12 Fisal, II, 269-272.

13 Fisal, II, 273-275.
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daha sonra Fisal'm mezheplerle ilgili kismina ekledigini

belirtmektedir.14

Gercekten de eserin besinci cildinde soz konusu kita-

bin ismine benzer bir baslik tasiyan bir boliime rastlamak-

tayiz. "Zikru'l-'Azaimi'l-Muhrice ile'1-Kufr ev ile'l-Muhal

min Akvali Ehli'1-Bida' el-Mu'tezile ve'1-Havaric ve'l-

Mxircie ve'§-Siye'" basligi altindaki bolximde sirasryla

"Sia'mn girkinlikleri" 15
, "Haricilerin Cirkinlikleri" 16

, "Mu'-

tezile'nin Cirkinlikleri" 17 ve "Miircie'nin Cirkinlikleri" 18

§eklinde alt basliklar halinde, soz konusu firkalarin kiifre

diistiigu noktalar zikredilmektedir. Bu arada bu firkalarin

yapllan, alt guruplan ve bu firkalara mensup kisiler zikre-

dilerek bu firkalarin mahiyeti hakkrnda kisa bilgiler veril-

mektedir. Ancak daha gok fikirler iizerinde duruldugu i?in

tasnife gerekli ozen g6sterilmemi§tir. Bu bolumiin son say-

fasinda da "Firkalan Bilinmeyen Bir Gurubun Cirkinlikle-

ri" 19 ba§hgi altrnda bazi tasavvufcularin asm diisiince ve

davranislarrndan kisaca soz edilmektedir.

§imdi de tasnifinde bir takim degisiklikler yaparak

kisalttigrmiz ibn Hazm'rn Fisal'deki "Mezhepler Tarihi"ni

aktaralim.

m Fisal, H, 275.

15 Fisal, V, 35-50. Orjinal ba§hgi: "Zikru Sine'i'g-Si'a"

16 Fisal, V, 51-56. Orjinal ba§hgi: "Zikru Sine'i'l-Havaric"

17 Fisal, V, 57-72. Orjinal ba§hgi: "Zikru Sine'i'l-Mu'tezile"

18 Fisal, V, 73-96. Orjinal ba§hgi: "Zikru Sine'i'l-Miircie"

19 Fisal, V, 97. Orjinal ba?ligi: "Zikru Sine' li Kavmin la Tu'refu Firekuhum"
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II. "ISLAM MEZHEPLERi

Islam dinini kabul eden firkalar, bes tanedir: Ehl-i

Siinnet, Mu'tezile, Miircie, §ia ve Hariciler. Daha sonra

bunlarin her biri, ?e§itli guruplara aynlmislardir. Ehl-i

Sunnefin anlasmazliga diistiigu konular, genellikle fet-

va/furfi He ilgili meselelerde olup cok azi itikadi konularla

ilgilidir. Zikrettigimiz diger dort firka ise onlardan Ehl-i

Siinnet ile aralarinda derin ihtilaflar olanlar oldugu gibi

Ehl-i Sunnefe yakrn olanlar da vardir.20

Bu firkalar arasinda oyle guruplar da vardir ki, Islam

adini tasidiklan halde miisluman degildirler.21 Mesela

Mu'tezileden Ahmed b. Habit, Ahmed b. Basus ve el-Fadl

el-Hadesfnin taraftarlan, Rafizilerden Galiyye, Muta-

savvife, Ebu Ismail el-Batihi'nin taraftarlan olan Balihiyye

ve Acaride'den icmadan aynlanlar ve digerleri kesinlikle

Islam'dan degildirler. Tarn aksine Ummet'in icmai ile ka-

firdirler.22

1. Ehl-i Siinnet

"Ehl-i Hak" olarak da adlandrrdigimiz Ehl-i Siinnet -

ki onlarrn dismdakiler "Ehl-i Bid'af'tir- su kimselerdir: Sa-

a> Fisal, II, 265.

^ Fisal, U, 271.

22 Fisal, n, 267.
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habe (r.a), Tabiin (rh.)'in seckinlerinden onlarin yolundan

gidenler, hadisciler ile guniimiize kadar nesil nesil onlara

tabi olan fakihler, yeryuziiniin dogu ve batisinda o fakihle-

re uyan avam, Allah onlara rahmet etsin.23

Ehl-i Sunnet'i bu sekilde tarif eden ibn Hazm, bu

mezhepten bazi guruplarin asm gidip "Salih kullardan 6y-

le kisiler vardir ki peygamberlerden ve meleklerden (a.s.)

daha iistiindurler; Allah (a.c.)'i tam anlamiyla taruyan/ ma-

rifet kisiden ameller ve sei^i hxikumler diiser" dediklerini,

bazilarinin da Allah (a.c.)'in, Hallac (v.309/922) gibi bazi

kullann cesedine hulul ettigine inandigini belirtmektedir.24

2. Murcie

Murcie'den Ehl-i Sunnefe en yakin olanlar, "iman,

kalp ile beraber, dil ile tasdiktir" goriisiinde olan Ebu Ha-

nife Nu'man b. Sabit'in mezhebinde gidenlerdir.25

23 Fisal, U, 271.

24 Fisal, a.y.

25 ge§itli nedenlerle Handler, Mu'tezile, §ia ve bazi hadisdlerle kelamcilar tara-

findan irca/Miircielikle sudanan Ebu Hanife'nin Murcie firkasiyla bir ilgisi

yoktur. Onu bu §ekilde itham etmek ona haksizhkbr. irca/Mtirde ve bu ko-

nuda Ebu Hamfe'ye yapilan ithamlar hakkindan bkz. Ebu Zehra, Muham-

med, Ebu Hanife, cev. Osman Keskioglu, DIB yayv Ankara 1997, s. 160-164;

Bahgivan, Seyit, "irca Fikri ve Ebu Hanife'nin irca ile ithamina Bir Baki§, S.U.

Ilahiyat Fakultesi Dergisi, y. 1998, sy. 8, s. 141-176.
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En uzaklan da Cehm b. Safvan, Ebu'l-Hasen el-E^'ari,

Muhammed b. Kerram es-Sicistani'nin taraftarlandirlar.

Cehm ve E§'ari diyorlar ki:

"iman, sadece kalp ile akittir; dili ile kiifur ve teslisi

izhar etse, takiyyesiz olarak islam diyarmda putlara tapsa

bile."26

Muhammed b. Kerram da soyle diyor:

"Iman, kisi kalbiyle kxifre inansa bile, dil ile ifade-

dir/kavl."27

Miircie'nin iizerinde durdugu temel prensiple-

ri/ilkeleri, iman ve kiifur, bunlarin mahiyeti, tanrmi ve

va'id konulandir. Bu konularin dismdaki konularda ise

ihtilafa diismtislerdir.28

Miircie'nin gulati iki guruptur. Birinci gurup, "iman,

dil ile ifadedir. Kalbiyle kiifre inansa da kisi, yine Allah

Teala katmda mii'mindir, Allah (a.c.)'in velisidir ve cennet-

liktir" §eklindeki goriiste olanlardrr. Bu goriis, Muhammed
b. Kerram es-Sicistani ve taraftarlarmm goriisiidur. Bunlar,

Horasan ve Kudiis'e yerle§mi§lerdir. ikinci gurup, "iman,

kalp ile akittir. Kisi, takiyyesiz olarak kiifrii ilan etse, putla-

ra tapsa veya islam diyarmda Yahudilik ve Hiristiyanlik

davasmda bulunsa, haca tapip islam diyarmda teslisi ilan

f: Fisal, II, 265-266.

27
Fisal, 11,266.

28
Fisal, U, 269.

.
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etSe ve bu durum iizere olse, yine de o kisi mu'mindir, Al-

lah katinda kamil iman sahibidir, Allah (a.c.)'in velisidir ve

cermet ehlindendir" seklindeki gdriise sahip olanlardir. Bu

goriis, Cehm b. Safvan es-Semerkandi, Ebu'l-Hasen Ali b.

Ismail b. Ebi'1-Bisr el-Es'ari el-Basri ve onlarm taraftarlari-

nm goriisiidur. Cehmiyye, Horasan'dadir. Es'ariler ise

Bagdat ve Basra'da idiler. Daha sonra Sicilya, Kayravan ve

Endiilus'e de yerlestiler. Siikiirler olsun ki daha sonra du-

rumlari zayifladi.29 ""

3. Mu'tezile

Mu'tezile firkalanndan Ehl-i Siinnet'e en yakin olan-

lar, Hiiseyin b. Muhammed b. en-Neccar ve Bisr b. Giyas

el-Merisi ve Dirar b. Amr'in taraftarlandirlar. Ehl-i Siin-

net'e en uzak olanlan ise Ebu'l-Huzeyl el-AMf'm taraftar-

landirlar.30

29 Fisal, V, 73.

"" Cehm b. Safvan'nin mezhebi ile E§'ari'nin mezhebini birbirlerine yakm veya

e§it gorenleri "cahil" olarak niteleyen ibn Teymiye'nin dedigi gibi (Ibn

Teymiye, Ahmed b. Abdilhalim el-Harrani, Ktittib ve Resail ve Fetfivd Ibn

Teymiye fi't-Tefsir, XII, 201) Ej'ariligin, Cehmiyyenin iginde yer aldigi bir

"Murcie" ile ilgisi yoktur. Aksine kendilerini Ehl-i Sunnetten sayan Ej'ariler,

kendilerini Miircie'nin saflannda tutmak §6yle dursun onlan Ehl-i Bid'attan

saymakta ve onlan §iddetle elestirmektedirler. (Bkz. Ej'an, Makalatu'l-

isldmiyyin, I, 214-223; Ej'ari, ibine, s. 42.) ibn Hazm'in, iman konusunda

Ej'arilere nispet ettigi goriiglere ileride yer verilecektir.

30 Fisal, H, 266.
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Mu'tezile'nin tutundugu temel dayanaklan, tevhid

ve ilahl sifatlar konusudur. Daha sonra bunlara kudret,

fisk, iman ve va'id konularini eklemislerdir.31

Mu'tezile, ilahi sifatlar konusunda Cehm b. Safvan,

Mukatil b. Suleyman, Miircie'den Es'ariyye ve digerleri,

Sia'dan Hisam b. Hakem, "Seytan et-Tak" lakaph Mu-

hammed b. Cafer el-Kufi ve Davud el-Cevaribi ile ortakhr-

lar.
32

Mu'tezile'den bazi guruplarin, asm gidip ruhlarin te-

nasiihiine inandigini, bazilarinin da "Domuzun yagi ve

beyni helaldir" dediklerini33 belirten Ibn Hazm, Ibrahim

en-Nazzam, Muammer b. Amr, Huzeyl b. Allaf ve Cahiz

gibi Mu'tezile'nin onde gelen alimlerin goriislerini aktar-

makla beraber Mu'tezile'yi guruplar/firkalar halinde isle-

memektedir.34

'

4.§ia

Sia'dan Ehl-i Siinnet'e en yakm olanlar, "imamet, AH
(r.a.)'m gocuklarindadir" diyen fakih Hasen b. Salih b.

Hayy el-Hemedani'nin taraftarlandir. Hasen b. Salih (rh.)'-

in, bizim de gdrusiimuz olan, "imamet, biitiin Kureys'in

31
Fisal, H, 269.

32
Fisal, H, 269.

33
Fisal, U, 271.

34 Bkz. Fisal, V, 57-72.
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hakkidir" ifadesinde bulundugu ve bxitiin Sahabe'yi tevelB

ettigi kesindir. Ancak Ali (r.a.)'i diger sahabenin hepsinden

xistun gormektedir. Ehl-i Siinnet'e en uzak olanlan da

imamiyye'dir.35

Dayanaklan, imamet, Peygamber (s.a.v.)'in ashabi

arasindaki mufadele/kimin ustiin oldugu konusu olup bu-

nun disrndaki konularda ihtilaf etmislerdir.36

Bu mezhepten asm gidenler, iig gurupturlar. Birinci-

leri, Zeydiyye'den Canldiyye, digerleri de Rafiza'dan

imamiyye ile Galiyye'dirler.37 Galiyye de iki kisma ayrilii.

Birinci kisim, Resulullah (s.a.v.)'den sonra baskalarrna

peygamberlik nispet edenler; ikinci gurup, Allah (a.c.)'tan

ba§kasina ilahlik nispet edenlerdir.38

Bu arada Ibn Hazm, Keysaniyye, Sebeiyye, Hatta-

biyye gibi adlarini zikrettigi bir gok firkanin yarn sira isim

vermedigi cesitli guruplardan soz ederek onlarin, bazi sa-

hislan, ozellikle Ehl-i Beyt imamlarini peygamber veya ilah

olarak gormeleri, Kur'an'rn tahrif edildigine inanmalan

gibi gorii§lerini aktarmakta; kendilerini islam dininden sa-

yan bu firkalarm aslmda kafir oldugunu, bunlarm arkasin-

da islam' in karsisinda tattiklan yenilgiyi hazmedemeyen

;

35 Ffsa/, 11,266.

36 Fisal, n, 270.

37 Fisal,V, 35.

38 Fisal, V, 42.

ve islam'i icerden yikmak isteyen iranli Mecusilerin bu-

lundugunu ifade etmektedir.39

5. Handler

Haricilerin Ehl-i Siinnefe en yakm firkalan, Abdullah

b. Yezid el-ibadi el-Gazzan el-Kufi'nin taraftarlandir. En

uzaklan da Ezarika'dir.40

Mezheplerinin temeli, iman-kiifur, bunlarm mahiyeti,

tekfir, va'id ve imamet konulandir. Bu konularm di§mda

ihtilaf etmislerdir.41

ibaziyye, Batihiyye, Ezarika, Necedat, Sufriyye, Mey-

muniyye, Acaride, Beyhesiyye, Residiyye, 'Ufiyye, Fadiliy-

ye, Miikremiyye, Hafsiyye gibi firkalar halinde Haricilerin

goriislerini aktarip elestiren ibn Hazm, "guniimuzde, Ha-

rici firkalardan sadece ibadiyye ve Sufriyye kalmistir" 42

demektedir.

39 Bkz. Fisal, H, 273-275, V, 35-50.

40
Fisal, II, 266.

41
Fisal, II, 270.

41
Fisal, V, 53.
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I. GENEL OLARAK E§'ARlLIK

Adini imami Ebu'l-Hasen el-Es'ari (324/935)'den alan

Es'ariyye, "Ehl-i Sunnet ve'1-Cemaat"43 diisuncesini temsil

eden ve en qok benimsenen Islam Mezheplerinden biridir.44

Bu mezhep, ilahi sifatlar, kullarin fiilleri, iman-kufiir

konulanndaki goriislerinden dolayi muhaUflerince "Mii-

sebbihe"45
, "Cebriyye"46 ve "Murcie"47 gibi isimlerle de

43 Siinnet: Hz. Peygamber (s. a.v.)'in soz, fiil ve davramslariru icine alan biitiin

hareket tarzlanna ltlak olunur. Cemaat; Resul-i Ekrem'in biitiin hareket tarz-

lanni benimseyen topluluktur. Bu topluluk, en basta Hz. Peygamber (s.

a.v.)'in Ashabi ve daha sonra onlann hareket tarzlanni, inanclanni benimse-

yenlerdir. Buna giire "Ehl-i Sunnet ve'l-Cemaat" tabiri biitiin miislumanlan

icine alan bir geni§lik arz eder. (Golciik, Serafeddin, Kelam Tarihi, Konya 1992,

s.59.)

44 Kevseri, Muhammed Zahid, "Mezheplerin Dogu§una Bir Bah§", ?ev. Seyit Bah-

?ivan, S.U. Dahiyat fak. Dergisi, sy. 12, Konya 2001, s. 42; (Jagatay, Ne§et -

Cubukgu, Ibrahim Agah, islam Mezhepleri Tarihi, Ankara 1965, s. 172; Golciik,

a.g.e., s. 59.

45 Bkz. Fisal, II, 322, 335, 348; V, 78. Ej'ari'nin haberi sifatlarla ilgili gorii§leri te$-

bihi cagn§tirmaktadir. (Bkz. E§'ari, Ebu'l-Hasen Ali b. Ismail, el-ibane 'an

Usuli'd-Diyane, thk. Besir M. Uyun, Dimask 1990, s. 104-112; Es'ari, Risale ila

Ehli's-Sagr bi Babi'l-Ebvab, thk. Abdullah S. M. el-Cuneydi, Medine 1413, s.

127-133.)

46 Bkz. Aydin, Ali Arslan, islam inanglan ve Felsefesi, Ankara 1964, I, 188.

Es'ari'nin cebri cagnstiran goriisleri i?in bkz. Es'ari, Risale ila Ehli's-Sagr, s.

141,151; Es'ari, Mne, s. 46, 130-138, vdgr.; Es'ari, Kitabu'l-Luma'fi'r-Red ala Eh-

H'z-Zeyg ve'l-Bida', thk. Hamude Gurabe, Kahire 1975, s. 99, 110-117; Es'ari,
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aruta.lt,, Bu meAep mensuplarma Es'Wnin eogulu olan

"Esa'ira" adi da verilir.

Daha once siyas. ve itikad. btar hrka olarak ortaya

gtan Handler ile SITdan sonra mVffl. yuzyrta bastarnda

L snallar. nefyeden Cehtayye, ardrndan itakad. konu-

larda nasslan te'vil ederek akk nakle hakim krtaaya cah-

"
Mu' ezile rental etaeye baslam., bunlara bir tepk.

Zl da Musebbihe ve Mucessime onaya c.krn.s, faktata

akrmlar muslumanlann eogunlugu taratadan Ehl-r

Bid'at" olarak adlandffltaisnr/
- mn/728Y 1

nyvm Yiizymn baslannda Hasan-. BaSn (110/728)

den iubaren olusmaya baslayan Ebl-i Sunnet akaldi, brr t*

ve yeterli goren imam Malik (179/795), Jan. (204/819) ve

Z d b. Hanbel (241/855) gibi belli bash mnbafaza ar

thTlenn olusturdngn Selenyye, diger taraftan nasslan

e^ almakla bhhkte iukadt meseleleri akd ilkelenyle

: lemeyi gerekli bulan Eta Han.ee (150/767, Ue ogren*-

ri bnnlann yam sera ibn Kiillab el-Basri (240/853), Hans I

Mublsib. (243/857), Ebu'l-Abbas el-Kalahds, (7)- ve Eta M>

rut 1990, II, 230.

47 Bkz. Fisa!, H, 265-266; V, 73.

Muhasibi<nin gagdasi oldugu-

48 Kalanisi hakkmda bilmen onun Ibn Kuiiao

dur. (Golciik, a.g.e, s. 68.)
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el-Kerabisi (247/862) gibi alimlerin, onculiigunii yaptigi ke-

lamcilar tarafindan temsil edilmekteydi.

Mu'tezile mensuplarinin, nakli ihmal edip itidal ciz-

gisini asan akilci bir metot takip etmeleri, Abbasilerin nii-

fuzundan faydalanarak inane ve dusiince ozgurlugiinii en-

gellemeye cahsmalari, halkin sevip saydigi Ahmed b.

Hanbel (241/855) gibi alimlere eziyet etmeleri, IV/X. Yiizyi-

lin baslannda koklu Sunni Kelam Mekteplerinin dogmasi-

na zemin hazirladi. Es'ari'nin kurdugu mezhep de onlar-

dan birini teskil etmistir.49 Es'ari'nin, Maveraunnehir'deki

Ebu Mansur el-Maturidi (333/944) ile Misir'daki Ebu Cafer

et-Tahavi (321/932)'ye paralel olarak, yasadigi devirde Ehl-

i Siinnefin Imami sayilan Ahmed b. Hanbel'in nasslardan

belirleyip savundugu itikadi ilkeleri, daha once Ebu Hanife

ile Ibn Kullab'rn yaptigi gibi akil ilkeleri ile destekleyip uz-

lastirmaya calismasindan sonra Islam diisunde tarihinde

yeni bir donem baslamis ve Kelam ilmi, Ehl-i Sunnet alim-

lerince mesru kabul edilerek temel dini ilimlerden biri ha-

line gelmistir.50 Es'ari'nin, Ehl-i Sunnet akaidini kelami me-

totlarla savunmasi biiyiik yankilar uyandirmis, Safii ve

Maliki alimlerin pek cogu ile bazi Hanefi ve Hanbeli alim-

49 Yavuz, Yusuf Sevki, "Efariyye", DM, XI, 448.

'"Dogan, Liitfi, Ehli Sunnet Kelaminda Ef'ari Mektebi, Ankara 1961, s. 19; Yavuz,

og-tn., s. 448.
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51 Kevseri, a.g.m., s. 41-44; Yavuz, a.g.m., a.y.

52 Kevseri, a.g.m, s. 42-43; Cagatay - (Jubuk^u, a.g.e., s. 172, 173.
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ler, onun metodunu benimseyip geHstirmeye ba§lamislar-

dir.

Es'ari'nin akil ile nakli birlestiren mutedil bir metot

kullanmasi ve mensuplarinin tasavvufa olumlu bakmasi,

Es'ariligin kisa zamanda gelisip genis bir yelpazeye yayil-

masini ve Ehl-i Sunnefin en buyiik kolu haline gelmesini

saglamistir.51

Es'ariyye, oncelikle Irak ve §am bolgelerinde yayildi.

Ardindan Hicaz, Horasan, Kuzey Afrika ve Enduliis'e ya-

yildi.52 Ancak hicri besinci asirda, Tugrul Bey'in veziri Ebu

Nasr Mansur b. Muhammed el-Kundiiri, Mu'tezili fikirlere

kapilip Es'arileri va'z ve tedrisattan menetti (455/1063).

5am, Irak, Hicaz ve ozellikle Horasan'da Es'ariler tazyik

altinda kaldilar. Fakat Tugrul Bey'in vefatryla Alparslan,

tahta gecinee bu veziri hapsedip oldurdii ve onun yerine

Nizamii'l-Mulk'u tayin etti (456/1064). Nizamu'l-Miilk

(485/1092), Es/ariligi yeniden canlandirdi. §afii alimi Ebu

Ishak e§-§irazi (476/1083) adina Dicle kenarinda bir medre-

se in§a ettirdi ve onu miiderris tayin etti. Keza Nisabur'da

yine E§'arilerden imamu'l-Haremeyn el-Cuveyni (478/

1085) namina bir medrese yaptirdi. Bunlarin di§inda

Nizamii'1-Mulk, Belh, Herat, Isfahan, Basra, Musul ve

Merv gibi bircok sehirde Es'ariler icin medreseler kurdu.53

E§'ari'nin cizgisini kendisinden sonra giiclii alimlerin

takip etmesi, hareketin sistemli bir "Kelam Mektebi" haline

gelmesini sagladi. Ibn Miicahid (370/980), Ebu'l-Hasen el-

Bahili (373/983) ve Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed et-

Taberi (380/990), Es'ari'den dogrudan dogruya sistemini

alan kisilerdi. Bunlardan sonraki tabakadan E§'ari'nin ta-

kipcileri arasmda Bahili'den ders alan Ebu Bekr Muham-

med b. Tayyib el-Bakillani (403/1013), Ebu Ishak el-

isferayini (418/1024) ve Ebu Bekr Muhammed b. Furek

(406/1015)'i gorebiliyoruz. Ozellikle bu iicii, Es'ari'nin fikir-

lerini yerle§tirme ve gelistirmede biiyiik bir gorev almi§-

lardir.

Bakillani'den sonra Imamii'l-Haremeyn el-Ciiveyni

(478/1085), Es'ariligi daha da inkisaf ettirerek akli istidlalle-

ri felsefileftirmiftir.54 Kundiiri'nin estirdigi teror ortamm-

53 ibn Asakir, Ebu'l-Kasim Ali b. Hasen, Tebyinu Kezibi'l-Mufteri, Beyrut 1991, s.

108; Ibn Hallikan, Ebu'l-Abbas gemsuddin b. Ahmed, Vefeyatii'l-'A'yan, V,

138-142; Siibki, Tacuddin Ebu Nasr Abdiilvahhab b. Ali, Tabakatu'$-$afiiyye el-

Kiibra, thk. A. M. el-Hulv-M. M. et-Tenahi, Kahire 1976, IE, 390-394; Mehmed

Serefeddin, "Selgukiler Devrinde Mezahib", yayma hazirlayan: Seyit Bahgivan,

Marife Dergisi, y. 2, sy. 2, Konya 2002, s. 265-270; Cagatay - ^ubukgu, a.g.e., s.

173; Subhi, A. Mahmut, Fi ilmi'l-Kelam, Beyrut 1985, II, 40-41; Yavuz, a.g.m., s.

448-449.

54 Dogan, a.g.e., s. 53.
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dan ka,arak yerle§ttgi Mekke ve Medine'de yaptig. Imam-

Ugmdan ve iW faaliyet-lerinden delay, kenisme

-Lamul-Haremeyn" ad, Veritas Nizamu'1-Mulk ida-

reye gecince o da geri donmus. ve Nizamiye Medreselenn-

dehocahkyapmistir.
55

Es'ari Mezhebi, Gazali (505/1111)'™ elinde, son sek-

livle Kelam tarihindeki yerini aldi.

Es'arfligin tarihi gehsimini kisaca zikrettikten sonra

ibn Hazm'in "FisaV'de kendilerinden ahnularda bulundu-

gu ve elestirdigi belli bash Es'ari sahsiyetlerden bahsede-

lim.

. to. A*,, .*«.. , m. 279. 280; to. «,.,«*.^^ *>« «*''

ffl, 391-392, V, 180-181; Mehmed Serefeddin, a.g.e., s. 2bb.
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II. E§'ARILiGiN iLERi GELEN §AHSJYETLERi

1. Ebu'l-Hasen el-E§'ari

Tarn adi, Ebu'l-Hasen Ali b. Ismail b. Ebi Bisr ishak b.

Ismail b. Abdillah b. Musa b. Bilal b. Ebi Biirde b. Ebi Musa

el-Es'ari'dir. Yemen'deki E§'ar Kabilesine mensup olan

sahabi Ebu Musa el-E§'ari'nin soyundan geldigi icin Es'ari

adiyla anilmishr. Yaygm kanaate gore 260/873 yilrnda Bas-

ra'da dogmus ve 324/936 yilrnda Bagdafta vefat etmistir.56

Kiicxik yasta babasmi kaybeden Es'ari, babasmm va-

siyeti iizerine siinni bir alim olan Yahya b. Zekeriya es-

Saci'den ders aldi. Annesinin, Mu'tezile alimlerinden Ebu

Ali el-Ciibbai (303/915) ile evlenmesinden sonra onun hi-

mayesinde yeti§ti ve kelam ilmini onun yarunda tahsil etti.

Diger taraftan Abdullah b. Halef, Ebu Hahfe el-Cumahi,

Sehl b. Nxih ve Muhammed b. Ya'kub gibi siinni alime-

lerden hadis ve fikih dersleri aldi.57 Basra'da oturdugu yil-

larda zaman zaman Bagdafa giderek Ebu ishak el-

56 el-Bagdadi, Ebu Bekr Ahmet b. Ali el-Hatip, Tarih-i Bagdat, Beyrut 1988, XI,

346; ibn Asakir, a.g.e., s. 34, 36, 71, 102, 127, 324; ibn Hallikan, a.g.e., m, 284;

Subki, a.g.e., TO, 347; Subhani, Ca'fer, Buhus fi'l-Mileli ve'n-Nihal, Beyrut 1991,

n, 8; Dogan, a.g.e., s. 18; Gurabe, Hamude, Ebu'l-Hasen el-Es'M, Kahire 1983,

s. 60, 80; Irfan Abdulhamid, "Es'Sri", DIA, XI, 444.

" Bagdad!, a.g.e., XI, 347; irfan Abdulhamid, a.g.m., s. 444; Dogan, a.g.e., s. 20.
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Mervezi'nin Mansur Camii'ndeki cuma derslerine katildi

ve ondan §afii fikhini aldi.58

Hocasi Cubbai'nin etkisiyle kirk yasina kadar Mu'-

tezili goriisleri benimsemesine, hatta bu goriisleri savunan

eserler yazmasina ragmen 300/912 yth civannda, hocasiyla

girdigi miinazaralar ve gordiigii bir ruyanrn neticesinde59

bir cuma giinii Basra Camii'nde minbere cikarak

Mu'tezile'den aynhp Ehl-i Siinnet'e katildigrm ve Ahmed

b. Hanbel ile diger hadis alimlerince temsil edilen Selef iti-

kadrni benimsedigini acikladi.60

Es'ari'nin, girdigi bu yeni merhalede "el-ibane" adli

eserini kaleme aldigrni goriiyoruz. Es'ari, bu eserinde yeni

aynlmis oldugu Mu'tezile'nin goriislerini hararetle eles-

tirmekte ve eserin hemen basinda Ahmed b. Hanbel'in go-

riislerini benimsedigi-ni belirterek onun icin ovgii dolu

ifadelerde bulunmaktadir.61 Es'ari, Mu'tezile'nin asm akil-

ciligrna karsi cikisinrn etkisiyle olacaktir ki once Ahmed b.

58 Bagdadi, a.g.e., XIy 347; ibn Asakir, a.g.e., s. 35; irfan Abdiilhamid, a.g.m., s.

444; Dogan, a.g.e., s. 20.

59 E§'ari'nin, Mu'tezileden ayrili? sebepleri igin bkz. Suhani, a.g.e., II, 16-27;

Gurabe, a.g.e., s. 61-66. Ciibbai ile yaptigi miinazaralar igin bkz. SiibkT, a.g.e.,

m, 356-358.

60 ibn Asakir, a.g.e., s. 38-43; Siibki, a.g.e., IE, 347-348; Dogan, a.g.e., s. 18-19; Ca-

gatay - Cubukgu, a.g.e., s. 172; Gurabe, a.g.e., s. 61,62; irfan Abdiilhamid,

a.g.m., s. 444.

61 Bkz. Es/ari, tbune, s. 43.
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Hanbel'e karsi teslimiyetci bir tavir takinmis; fakat kisa bir

siire sonra, itikadi esaslan aklrn ilkeleriyle destekleyerek

nasslan on plana cikaran iicunrii bir merhaleye ula§mistir

ki bu, Maturidi paralelinde "Siinni Kelam Metodu"nun

baslangic donemini olu§turur.62 Bu ucuncii donemde

Es'ari, el-Luma' adh eserini yazdi. el-Ibane'de Ahmed b.

Hanbel'e bagliligrni acikca ifade eden ve onun metodunu

savunan; el, yiiz, istiva gibi haberi sifatlan "keyfiyetsiz"

olarak Allah Teala igin kabul eden63 Es'ari, el-Luma'da ise

Ahmed b. Hanbel'den hig soz ermedigi gibi onun metodu-

nu da savunmuyor. Aksine nazar ve istidlalde daralan

Hanbelileri elestiriyor64; el, yiiz, istiva gibi haberi sifatlar-

dan soz etmiyor, bu konularda tamamen sissiz kalarak

bunlarm yerine Allah (a.c.)'m cismiyetten miinezzeh oldu-

gu, yaratilanlara benzemedigi konusu iizerinde genis bir

sekilde duruyor.65

62 irfan Abdiilhamid, a.g.m., s. 445.

63 Bkz. Es'ari, Mne, s. 97-112.

M Bkz. Es/ari, Luma', s. 22-23; Es/an, Risale fl Istihsani'l-Havd p tlmi'l-Kelam,

Haydarabad 1344, s. 1-2; Gurabe, a.g.e., s. 76-77.

65 Gurabe, Hamude, "Takdvm", Luma', Es'ari, s. 4-5. Luma'i tahkik eden Hamude
Gurabe, Es'ari'nin Lwma'da haberi sifatlardan soz etmemesinin, bu konudaki

fikirlerinden vazgegtigi anlamma gelmedigini; sadece bu konuda siikut etti-

gini, siikutun da ikrardan oldugunu belirtmekte; ikinci olarak, Es'ari'nin bu

konularda "keyfiyetsiz" kaydim koydugunu, dolayisiyla bunun, tenzih fik-

riyle geli§medigini ifade etmektedir. (Bkz. fiurabe, a.g.m., s. 8.)
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Allah Teala'nin, her asrin basinda gonderdigi muced-

ditlerden biri66 olarak, yani "hicri iicuncii asrin miiceddidi"

olarak kabul edilen67 Es'ari, genelde Islam diisiincesi, ozel-

de de Kelam ilmi icin bir doniim noktasidir. Zira onunla

Ehl-i Siinnet, hakimiyeti ele gecirdi ki halkrn cogunlugunu

olusturuyorlardi. Kelam ilim de onun sayesinde mesruiyet

kazanarak diger dini ilimler arasmdaki yerini aldi.68

Eserleri: Es'ari'nin, gerek Mu'tezili iken gerekse daha

sonra yazdigi eser sayismin 200 civarmda oldugu soylen-

mektedir.69 H.300 senesine kadar Mu'tezili iken yazdigi

eserlerinden hicbiri bize kadar ulasmamistir.

Es'ari'nin guniimuze kadar ulasan ve basilmis olan

eserleri sunlardir.

1. Makdldtu'l-isldmiyyin ve ihtildfu'l-Musallin. is-

lam Mezheplerinden tarafsiz olarak bahseder. Kelam ko-

nusundaki ince ihtilaflardan, Allah (a.c.)'m isim ve sifatla-

nyla Kur'an-i Kerim hakkmdaki goriislerden bahseder.

Eser, ilk defa Misir'da basilmistir (1369/1950). Daha sonra

H. Ritter tarafmdan tek cilt olarak nesredilmis ve gesitli

baskilan yapilrms (Wiesbaden 1963; Kahire 1969, 1970)

« Ebu Davud, Melahim, IV/480 (4291); Kenz, 34623; Mi?m, 2473; Cevami', 5169;

Menakib, 1/55; Feth, Xin/295; Mekasid, 121.

W Ibn Asakir, a.g.e., s. 53; Subki, .a.g.e., IH, 398.

^ Subhi, a.g.e., n, 43.

69 Ibn Asakir, a.g.e., s. 140.
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olan eser, bilahere Muhyiddin Abdiilhamid tarafmdan

tahkik edilerek iki cilt halinde basilmi§tir (Beyrut 1990).

2. el-ibdne 'an Usuli'd-Diyane. Es'ari'nin, Mu'tezile'-

den ayrildiktan sonra kaleme aldigi ilk eser olmasi muh-

temeldir. Kitabm ba§mda Ahmed b. Hanbel icin ovgii dolu

ifadeler kullanmaktadir. Eserde Kelamullah, Ru'yet, ecel,

rizik, kader, §efaat, kabir azabi ve imamet konularma yer

verilmistir. Haydarabad (1321, 1322) ve Kahire'de (1344)

cesitli baskilan yapilrms olan eser, daha sonra Besir Mu-

hammed Uyun tarafmdan tahkik edilmistir (Dimask 1990).

3. Risdle ft istihsanil-Havd ft ilmi'l-Keldm. Kelam

ilminin miidafasi yapilmaktadrr. Bu eserin, Es'ari'nin Mu'-

tezili iken yazmis olmasi ihtimali oldugu iddia edilmekte-

dir.70 Aynca yapilan son arastirmalara gore bu eserin ger-

cek isminin, "el-Has ale'l-Bahs" oldugu ifade edilmektedir.71

Eser, ilk olarak Haydarabad'ta basilmis (1344) daha sonra

R. J. Mc Carthy tarafmdan ne§redilmi§tir (Beyrut 1953).

4. el-Luma' fi'r-Red ala Ehli'z-Zeyg ve'l-Bida'.

Kur'an, Allah (a.c.)'m iradesi, ru'yetullah, kader, istita'a,

iman, va'd ve va'id ile imamet konularmdan bahsedilmek-

tedir. Hamude Gurabe tarafmdan tahkik edilmi§ olan bu

eserin, cesitli baskilan yapilmistir (Kahire 1975, 1988).

70 Zettersteen, K. V., "Efan", I.A., IV, 391.

71 irfan Abiilhamid, a.g.m., s. 447.
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5. Risale ild Ehli's-Sagr bi Bdbi'l-Ebvdb. Kafkas dag-

larrnin Hazar denizi ile bitistigi yerde bulunan Babu'l-

Ebvab/Demirkapi kasabasinda bulunan alimlere yazdigi ve

Ehl-i Sunnet'in ittifak ettigi konularin ifade edildigi bir

eserdir. Muhammed Seyyid el-Celyend tarafindan "Usulii

Ehli's-Sunne ve'l-Cema'a" adiyla nesredilmis olan (Kahire

1987) eser, daha sonra Abdullah §akir M. el-Ciineydi tara-

findan tahkik edilerek yukandaki isim ile nesredilmistir

(Medine 1413).

6. Risdletu'l-imdn. Spitta tarafindan Almancaya cev-

rilmistir (Libzech 1876).

2. Kadi Ebu Bekrel-BakillanT

Tam adi, Ebu Bekr Muhammed b. Tayyib b. Mu-

hammed b. Ca'fer b. Kasrm el-Bakillani'dir.72 338/950 yilin-

da Basra'da dogdugu tahmin edilen Bakillani, Bagdat'ta

ikamet edip tahsilini orada yapmis ve orada meshur ol-

mustur. Es'ari'nin iki talebesi Ibn Miicahid ve el-Bahili'den

ders almistir. Ders arkadaslan arasmda Ebu Ishak el-

isferayini ve Ibn Furek bulunmaktadir.73

Ebu'l-Hasen el-Es'ari'nin tespit ettigi prensipleri bir

doktrin haline getiren Bakillani, Sunni Kelam Sistemi Es'ari

72 Ibn Hallikan, a.g.e., W, 269.

73 G61ciik, a.g.e., s. 86.
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Ekoluniin belli ba§li iiq imammdan biridir- ki diger ikisi7

Es'ari ve Gazali'dir.74 Bakillani'den once Basra Medrese-

sinde, Hint-Yunan felsefe ve ilahiyatindan isrifade edilerek

Kelam meseleleri tetkike baslanmi§ ise de heniiz sistemli

bir §ekilde tedvin cali§malarrna girilmemisti. Diger taraftan

Ehl-i Siinnet Ekoliinde Es'ari, Maturidi ve digerlerinin

eserleri vasitasiyla Kelam meseleleri islenmi§ ve muhalifle-

re karsi mxidafaalarda bulunulmakta idi. Fakat bu cali§ma-

lan yeni bastan akil ve felsefe yolu ve yeni bir zihniyetle

tetkik ederek sistemlestiren ki§i, Es'ari Mektebinin miiessis

imami Bakillani olmustur.75

403/1013 yilmda vefat eden Bakillani, pratik zekasi,

kuvvetli hafizasi, derin vukufu, basanli mxinazaralan, iis-

riin hitabeti ve cok yonlii ilmi §ahsiyeti ile tanman bir

alimdir. Bundan dolayi kendisine "Hicri IV. asrin

miiceddidi; Ehl-i Sunnefin kilici; Ummetin lisani" gibi

iinvanlar verilmistir.76

Bununla beraber ibn Hazm, Fisal'mda ona atfettigi

ce§itli goriislerden hareketle onu siddetle ele§tirerek tekfir

etmektedir.77

74 G61cuk, Serafeddin, Bakillani ve insamn Fiilleri, Ankara 1997, s. 30.
75 Dogan, a.g.e., s. 55.

76 Ibn Asakir, a.g.e., s. 53, 54, 219, 223; Golciik, "BahMnV, TDVIA, IV, 531.
77 Bkz. Fisal, V, 76, 80, 92, 93, 94, 95.
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*> Golcuk, Bakillani ve insanin Fiilleri, s. 42.
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Eserleri: Elli bin varak tutan eserlerinin oldugu ifade

edilen?8 Bakillam'nin kaynaklarda 55 kadar eserinin adi

zikredilmektedir.79 Ancak guniimiize kadar gelebilmi§

mevcut eserleri sunlardir:

l.Kitabu't-TemMd fi'r-Red ala'l-MMhide ve'r-Rdfiza

ve'l-Havdric ve'l-Mu'tezile. Uc defa tahkik edilmis olan

eser ilk once Mahmud M. el-Hudayri ve Abdulhadi Ebu

Ride tarafrndan tahkik edilmistir (Kahire 1947). R. J.
Mc

Carthy tarafrndan da tahkik edilen (Beyrut 1957) eser, daha

sonra 'Imaduddin Ahmed Haydar tarafrndan tahkik edile-

rek "Kitabu Temhidi'l-Evail ve TelMsu'd-Delail" adiyla basil-

mistir (Beyrut 1987).

2.el-Beydn ani'l-Fark beyne'l-Mu'cizdt ve'l-Kerdmdt

ve'l-myel ve's-Sihr ve'n-Ndrencdt. Eser, R. J.
Mc Carthy

tarafrndan tahkik edilerek basilmistir (Beyrut 1958).

3.i'cdzu'l-Kur'dn. Seyyid Ahmed Sakr tarafrndan

tahkik edilmis olan eserin cesitli baskilan yapilmistir (Ka-

hire 1954, 1963, 1972).

4.el-insdf fimd Yecibu Ptikdduhu veld Yeciizu el-

Cehlu bih. M. Zahid el-Kevseri tarafrndan tahkik edilen

™ isferayini, Ebu'l-Muzaffer, et-Tabsir fi'd-Din, thk. M. Z. el-Kevseri, Bagdat

1955, s. 174.

(Kahire 1949, 1963, 1993) eser, "Risaletu'l-Hurra" adiylada

da bilinir.80

5.Hiddyetii'l-Muster§idin. Sadece Nubiiv-vetle ilgili

olan altmci boliimii korunabilmis olan eserin, Kahire'de

Ezher kutiiphanesinde (No: 18671/6) bir yazma niishasi bu-

lunmaktadir.

6.Menakibu'l-Eimme. §am'da Zahiriyye kutiiphane-

sinde (No: 85, 66 -Bd.2-) iki ciizden bir niisha mevcutrur.81

7.et-Takrib ve'l-ir§dd fi UsulVl-Fikh. Abdulhamit b.

Ali Ebu Zeniz tarafrndan tahkik edilerek uc cilt halinde ba-

silmistir (Beyrut 1997).

8.el-intisdr li'l-Kur'dn. iki biiyiik ciltten olusan bu

eserin, sadece birinci cildi guniimuze kadar ulasabilmistir.

Bu cildin bir yazma niishasi Istanbul Kara Mustafa Pasa

Kutiiphanesinde (No: 6) bulunmakta olup Fuat Sezgin ta-

rafrndan tipkibasrmi yapilmistir. Iki ciltten bir boliim de

Rabat'ta el-Mektebetu'1-Hasaniyye'de bulunmaktadir.82 Bu

eserin, hicri yedi veya sekizinci asirlarda "Nuketu'l-Intisar li

Nakli'l-Kur'dn" adiyla §eyh Ebxi Abdillah es-Sayrafi tara-

frndan bir muhtasan yazilmrstir. Bu muhtasar eser, Dr.

80 Seyyid Ahmed Sakr, "Mukaddime", i'cazu'l-Kur'an, Bakillani, thk. S. A. Sakr,

Misir 1972, s. 45.

81 Golcuk, a.g.e., s. 43-44.

82 Sezgin, Fuat, "Mukaddimetu Na§ir"', el-intisdr lil-Kur'an, Bakillani, tipki basim,

Frankfurt, 1986, s. 7.
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Muhammed Zaglul Sellam tarafxndan tahkik edilereV ba-

sxlmxstxr (Iskenderiyye 1971).83

3. ibn Furek

Tam adx, Ebu Bekr Muhammed b. Hasen b. Furek el-

Ensarx el-isfehanx'dir
« E§'ari

mezhebinin Nisabur ve cxva-

rmda yayxlmasxnx saglayan sunnx kelamcx «***£
nuifessir, muhaddis ve mutasavvxftx, Isfahan da 330/941

ylh civarxnda dogdugu tahmin edilmektedir.«

ibni Furek, tsfahan'da basladxgx ogrenimine Basra ve

Bagdat'ta devam etti. Es'arx'nin talebelerinden el-Bahxb/-

den Bakxllanx ve isferayxnx ile birlikte ders aldx. Bagdat takx

tahsilinden sonra, devrin onemli §
ehxrlerinden Rey, §uraz,

Nisabur ve tsfahan'da Mu'tezile ve Kerramiye ye kar§x

mucadelelerde bulundu. Hayatx boyunca dinx xlxm erle

mesgul olan ve pek cok eser berakxp talebe yetistxren8' jbn

Furek omrlinun son yxllarxnx Gazneli Mahmut'un yanxnda

Gazne'de gecirdi.87

- G61cuk,W,1MK ». 91; Yavuz, Yusuf Sevki »** B-T,DK XIX,

- ibn HaJUkln, «.g.e., IV, 272; Subki, «.g.,, IV, X27; Golcuk,^ s. 93.

* ibn Asakir, 8.gA, s. 233; Goldik, a.g.e., a.y.
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Ibn Furek, Ilahx sxfatlar konusunda E§'arx'ye uyuyor.

Yalnxz E§'arxlige sistemli bir sey getiriyor ki o da zahirleri

tesbihe kacan hadisleri te'vil tarzxdxr. Mu'tezile'den aldxgx

bu tarzx daha once kullananlar olmussa da onun sistem-

lesmesini Ibn Furek'te goriiyoruz.

Bir taraftan Bakxllanx, Es'arx kelamxnx mantxk ve felse-

fe ile techiz ederken, diger taraftan ibn Furek'xn bu mekte-

be getirdigi te'vil ile Es'arxlik, aklx bir sistem halini aldx. 88

Diger taraftan ibn Furek'i siddetle ele§tirip tekfxr

eden ibn Hazm, onun, "Hz. Muhammed (s.a.v.)'in pey-

gamberliginin olumxiyle beraber sona erdigi ve onun, su

anda peygamber olmadxgx" gorii§unde oldugu gerekcesiy-

le Gazneli Mahmut (421/1030) tarafxndan olduruldiigiinu

iddia etmekte ve "Bu isten dolayx Allah, Mahmut'un ecrini

en gxizel §ekilde versin, ibn Furek ve §iasrna da lanet etsin"

diyerek memnuniyetini dile getirmektedir.89

Ancak, Ehl-i Sxinhet taraftarx Gazneli Mahmut'un, ibn

Furek gibi siinnx bir alimi oldxirtmesi mumkxin gorunme-

mektedir.90 Nitekim Sxibkx, ibn Furek'in hucurnlarxna karsx

koyamayan tesjbxhci Kerramxlerin, soz konusu iddia ile onu

Gazneli Mahmut' a sikayet ettiklerini; ancak, saraya cagrx-

lan Ibn Furek'in, "Degil mecazen, gercek olarak Hz. Mu-

88 Dogan, a.g.e., s. 57-58.
89

Fisal, V, 84.

50
Yavuz, a.g.m.,s. 496.
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hammed (s.a.v.), ebediyen Allah (a.c.)'rn Resuliidiir, kab-

rinde diridir" diyerek bu konudaki diisuncesini ifade edip

durumu acikliga kavusturmasi iizerine kendisine ikramda

bulunuldugunu; fakat, kurduklari tuzagin ise yaramadigi-

ni goren Kerramilerin, onu :ehirleyip oldurdiiklerini

(406/1015) ifade temektedir.91

ibn Hazm'in bu konudaki iddiasma da deginen

Siibki, "ibn Hazm, Es'ari mezhebini anlayamamis, onlarla

Cehmileri birbirlerinden ayiramamistrr; itakatlarim bil-

memektedir" diyerek ibn Hazm'i bu konuda elestirmekte-

dir.92

Eserleri: Ibn Furek'in, 100-120 kadar eser kaleme al-

digi belirtilmektedir.93 Ancak bunlardan guniimuze kadar

ulasabilmis olanlari sunlardir:

1. Risdlefi ilmi't-Tevhid. Bursa Bolge yazmalar. (Arif

Hikmetktp. No: 47).

2. §erhu'l-Alim ve'l-Miitealim. Millet kuttiphanesin-

de (Murat Molla, No: 1827) bir yazma mishasi bulunan

eser, Yusuf §evki Yavuz tarahndan tahkik edilerek yayrna

hazirlanmi§tir.

3. Mucerredu Makalati'§-§eyh Ebi'l-Hasen el-E§'ari.

Daniel Gimaret tarafmdan ne§redilmistir (Beyrut 1986).

9i Siibki, a.g.e., IV, 131.

92 Siibki, a.g.e., IV, 132.

93 Ibn Asakir, a.g.e., s. 233; ibn Hallikan, a.g.e., IV, 272; Yavuz, a.g.m., s. 497.

84

4. Mii§kilii'l-Hadis ve Beyanuh. Musa Muhammed
Ali tarafmdan tahkik edilmistir (Beyrut 1985).

5. el-HudMfVl-Usill (Beyrut 1342).

6. el-ibdne an TurukVl-Kdsidin ve'l-Ke§f an Mena-

hici's-Salikin. Topkapi Saraymda (Hazine, No: 308) bir

yazma niishasi bulunmaktadir.

7. Tefsiru'l-Kur'an. Medni'l-Kur'dn adiyla da bilinen

eserin Muminun suresinden Nas suresine kadar olan sure-

lerin tefsirini igeren bir yazma niishasi, Millet kiituphane-

sinde (Feyzullah Efendi, No: 50) mevcuttur.

8. el-intika min Ehadisi Ebi Muslim (Daru'l-Kiitu-

bi'z-Zahiriyye, No: 41/7). 94

4. Simnam

Tarn adi, Ebu Ca'fer Muhammed b. Ahmed b. Mu-
hammed b. Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Kadi

el-Hanefi es-Simnani.

Irak bolgesinin Simnan sehrinde 361/972 yilmda do-

gan Simnani, tahsilini Bagdat'ta yaph. Darakutni gibi Bag-

dath muhaddislerden hadis dinledi.

Kendisiyle hadis mxizakeresinde bulunan Bagdadi,

onun, gxivenilir, fazil, gah§kan ve hos sohbet bir alim oldu-

94 Yavuz, a.g.m., s. 497-498.
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gunu, fikihta Hanefi Mezhebinden oldugunu, Usul/itkad'-

da da Es'ari mezhebine bagli oldugunu ifade etmektedir *

Sonradan gozlerini kaybeden Sirnnani, Musul'da ka-

dilik yaparken 444/1052 ymnda 83 yasinda vefat etti*

Ozellikle ilahi sifatlar konusunda Simnani'ye gesitle-

ri goriisleri atfedip onu tekfir eden tbn Hazm, onun hak-

kmda "Musul kadisi Ebu Cafer es-Siirmani el-Mekfuf/kor,

Ebu Bekr el-Bakillani'nin en biiyiik ogrencisi ve guniimuz-

de Es'arilerin basidir'"* demekte, ona ait oldugunu iddia

ettigi "Kitabu'l-Kebir"™ adh bir kitaptan sik sik alintilarda

bulunmaktadir.

Simnani'nin, fikih konusunda da gesitli kitaplar yaz-

digi belirtilmekte;" ancak herhangi bir eserinin girnumiize

kadar ulasmadigi anlasilmaktadir.

IKS S:iS; ibnAsakir, fl,.,, 259;ZeheK, fl.,, Xm?«*
slhuddin Halil b. Aybek, el-Vafi W*»™^™\***
Kutluboga, Ebu'1-Fida' Zeynuddin Kasim, Tacu't-Teracim, thk. M. H. Rya-

zan Yusuf, Dima?k 1996, s. 256; el-Kura§i, Muhyiddin Ebu Muhammed, el-

Cevahirul-Mu^yye ft
TabaMti'l-Hanefiyye, thk. AMulfetlah MkAa^d *

Hilv Riyad 1993, IE, 57; Brockelmann, GAL, Halle 1937, I, 636; Kahhale

Omer Riza, Mu'cemu'l-Muellifln, Vffl, 318; ZirikH, Hayreddin, el-Mam, Beyrut

1989, IV, 314.

» Visa, VI, 77.

*<Bkz. Fi'sa/, VI, 95.

, - >«; ol Knra<;T ave HI, 58; Zinkli, a.g.e, a.y-/

w Bkz. Kutluboga, 8.g.e., s. 256, el-Kura§i, a.g.e.,

Brockelmann, GAL, a.y.
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Adlarini zikrettigimiz bu imamlarin disrnda Ebu'l-

Kasrm el-Kuseyri (465/1072), Ebu Bekr el-Beyhaki (458/

1066), Suleyman b. Halef el-Baci (474/1081), Abdulkahir el-

Bagdadi (429/1037), Ebu Bekr Muhammed Ibnu'l-Arabi

(543/1148), Kadi Iyaz (544/1149), Abdxilkerim es-§ehristani

(548/1153), Ibn Asakir (571/1176), Fahreddin er-Razi (606/

1210), Kadi Beydavi (685/1287), 'Adududdin el-Ici (756/

1355), Tacuddin es-Siibki (771/1370), Celaleddin ed-Devani

(908/1502) ve Siiyuti (911/1505) gibi sahislar, Es'ari Mezhe-

binde onemli bir yer teskil etmektedirler.
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UCUNCU BOLUM

"EL-FiSAL"DE E§'ARILERiN GORU§LERi VE KONUNUN

DEGERLENDiRMESi

I.ALLAH'INiSiMVESIFATLARI

1. Allah (a.c.)'in isimleri

Bakillani ve Ibn Furek gibi son donem Es/arilerin, Al-

lah (a.c.)'in ilim, kudret, izzet gibi isimleri/sifatlari konu-

sunda soyle dediklerini gordiim: "Bu isimler, Allah (a.c.)'m

isimleri degildirler, bunlar Allah (a.c.)'a baskalan tarafin-

dan yapilmi§ isimlendirmelerdir. Zira, Allah (a.c.)'rn tek

bir ismi vardir." 1

Yine onlardan birisi bana, Allah (a.c.)'in isminin, "Al-

lah" §eklindeki soziimuzden ibaret oldugunu ve bunun,

sadece zatina degil, Zat-i Bari'ye biitiin sifatlanyla vaki ol-

dugunu, kapsadigini soyledi.2

Bakillani, ibn Furek ve onlara uyan cahil ve sapiklar,

"Allah (a.c.)'in isimleri diye bir §ey yoktur. Onun sadece

bir tek ismi vardir, onun di§inda basjka bir ismi yoktur.

"Allah (a.c.)'in giizel isimlerilesma-i husnasi vardir. Bunlarla

ona dua edin, onun isimleri konusunda sapanlan da birakin.
"3

1
ftsal, II, 324.

2
Fisal, V, 76.

3
A'raf: 180.
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§eklindeki ayet ise "Allah (a.c.)'in tesmiyat-i husnasi vardir"

anlamindadir. Resulullah'in "Allah (a.c.)'in doksan dokuz is-

mi vardir"* §eklindeki hadisinde de "doksan dokuz tesmiye'

kastedilmistir" diyorlar.5

Yine BakiUani, "Allah (a.c.)'i, kendisini isimlendir-

medigi isimlerle isimlendirmek, bunu engelleyen ser'i bir

hiikiim olmadigi miiddetce caizdir" 6 diyor.

2. Allah (a.c.)'m Sifatlan

Es/arilerin biiyuklerinden Muhammed b. Tayyib el-

Bakillani soyle diyor:

"Allah Teala'nin on bes sifati vardir. Onlarin hepsi,

kadim olup Allah Teala ile beraber ezelidirler. Hepsi, Allah

(a.c.)'in gayn ve ayn bir seydirler. Allah Teala, onlarin gay-

ri ve ayn bir sey oldugu gibi onlarin her biri de digerleri-

nin gayndirlar, digerlerinden ayn bir seydirler."

Vallahi bu goriis, Hiristiyanlarin goriislerinden daha

fecidir, onlardan daha cok kiifre ve §irke sokar. Ciinkii Hi-

ristiyanlar, Allah Teala'ya iki ortak kosup onu, ugiinciileri

saymislardir. Bunlar ise Allah Teala ile beraber on bes or-

tak edinip onu, on altincilari saymislardir. Nitekim Es'ari,

"el-Mecalis" diye bilinen eserinde Allah Teala ile beraber,

4 Buhari, Da'avat, 29; Miislim, Zikir, 5, 6; ibn Mace, Dua, 10.

5 Fisal, V, 84.

* Fisal, V, 80.
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ondan ba§ka, onun gibi ezeli bir takim seylerin oldugunu
agiklamaktadir.

Bu acikca tevhidi iptaldir. Qnlari, bu biiyiik sapikliga

sevk eden sey, Allah (a.c.)'in ilminin, kudretinin, izzet ve
kelaminin ancak bu lanetli yol ile ispatlanabilecegini zan-

netmeleridir.7

Onlardan bazilarina, "Madem AUah ile beraber on
bes sifatin oldugunu, hepsinin onun gayn ve ezeli oldugu-
nu kabul ediyorsunuz; o zaman nicin Hiristiyanlar, "Allah,

iiciin ucuhcusiidur" dediklerin-de onlara karsi cikiyorsu-

nuz?" dedim; bana, "Biz, sadece AUah ile beraber yalniz iki

sey edinip daha fazlasini ona ortak edinmedikleri icin, on-
lara karsi cikiyoruz" diye cevap verdiler.8 Onlarin eski

seyhlerinden Abdullah b. Said b. Kiillab el-Basrr9 de Allah
Teala'run, kadim ve bak! oldugunu agiklarken, "AUah

7 Fisal, V, 76.

8 Fisal, V, 76.

9 Ibn Kiillab, Basra'da dogup orada §6hret bulmu5tur. Vefat tarihi olarak
' 240/853 senesinden soma* verilmektedir. Mu'tezile'ye kar5i mucadele ettigi
ve Sxfatiyye'den oldugu bilinmektedir. O, daima Ehl-i Siinnet kelamcilan ara-
smda zikredilmi5 ve onlann onciilerinden say^m^hr. Onun be§ eserinin adi
kaynaklarda gecmektedir. (Golcuk, Kelam Tarihi, s. 67.) ibn Kiillab, E§'arilerin
§eyhlerinden degildir. O, kendi adiyla anilan "Kullabiyye" diye bir gurubun
§eyhidir. Her ne kadar Ej'ari'nin Mu'tezile'den aynhrken ibn Kiillab'in go-
rii§lerine meyletmijse de daha sonra onun taifesinden aynlarak Ahmed b
Hanbel'in mezhebine gecmi§tir. (el-Ensari, Hammad b. Muhammed, Mukad-
dime, el-Ibdne an Usuli'd-Diyane, E§'an, Medine 1410, s. 37; Man Abdulhamid,
M. M., Mukaddime, MakaMtu'l-lslamiyyin, E§'ari, 1, 25.)
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(a.c.)'in sifatlan, ne baki ne de fanidirler, ne kadim ne de

hadistirler; aksine onlar, ezeli olarak gayri mahlukturlar"

diyor. 10 Onlarin hepsi, "Allah, sifatlaririi zatinda tasimak-

tadir, sifatlarinin hamilidir" demektedirler. Bu, Bakillarii'-

nin en biiyuk arkadasi ve gunumiizde Es'arilerin ileri ge-

lenlerinden olan Musul kadisi Ebu Cafer es-Simnani el-

Mekfuf'un agik ifadesidir.

Iste bu Simnani, "Kim Allah Teala'yi, zatinda sifatla-

rinin tasiyicisi olmasi hasebiyle cisim olarak adlandrrirsa,

isimlendirmede hata etmis olsa da manada isabet etmistir"

diyor. Ve yine bu Simnani, "Allah Teala, alem ile var ol-

mak konusunda, kendi basina kaim olmak konusunda -

cevher ve cisimlerin kaim olmasi gibi-, kendisi ile kaim ve

kendisi ile mevcut sifatlarin sahibi olmak konusunda or-

takhr. Allah (a.c.)'rn, alemin cisim ve cevherleri cumlesin-

den bu sifatlarla mevsuf olmasmm sabit olmasi gibi" de-

mektedir. Bunlar, Simnani'nin harfi harfine kendi ifadele-

ridir. Bu konuda, bu cahil bidatci ve ahmak dinsizden daha

ileri giden -Gulat-i Miisebbihe dahil- higbir kimseyi tani-

miyorum, bilmiyorum. 11

10 Fisal, V, 77. E§'an, islam Firkalanmnn goriislerini tarafsiz olarak aktardigi

Makalatu'l-islamiyyin adh eserinde ibn Kullab'm bu goruslerine yer vermek-

tedir. Ancak soz konusu goruslere katildigim belirten herhangi bir isarette

bulunmamaktadir. (Bkz. Es'ari, a.g.e., II, 225.)

» Fisal, V, 77-78.
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a. ilim

Es'ari, bir sozxinde soyle diyor: "Allah (a.c.)'m ilmi,
ne Allah (a.c.)'m ayru ne de gayndir."

Bakillani ve cogu taraftarmm da katildigi bir baska
soziinde de Es'ari soyle diyor: "Allah (a.c.)'m ilmi onun
gayndir. Bununla beraber o, mahluk/ yaratilmis de&ildir
ezelidir." 12

"Allah (a.c.)'m ilmi, onun gayri ve hilafidir ve o Al-
lah (a.c.) ile beraber ezelidir" diyenlere cevap olarak bu go-
rusun, gercek/ miicerred bir sirk ve tevhidi iptal oldugunu
soylemekten baska bir soze gerek yoktur. Zira Allah
Teala'nm dismdaki herhangi bir sey, onunla beraber ezeli
olursa AUah Teala'nm, tek basma oldugu gercegi ortadan
kalkmis oluP/ ezeli olmak itibariyle onun bir ortagi olmus
olur. Bu da saf bir kiifur, katiksiz bir Hiristiyanliktir ki hic-
bir delili olmayan ciiriik bir iddiadir. tic yiiz seneden bu
yana, bu yeni mezhepten baska, Ehl-i Islam'dan hicbir kim-
se boyle bir iddiada bulunup kesin icmayi terk etmedi

Onlardan birisine, "Madem, Allah (a.c.)'tan baska
onun gayri ve hilafi olan, onunla beraber ezeli olan baska'
^r sey vardir, diyorsunuz, peki o zaman nigin "Allah
u?un ugunciisudur" seklindeki goriisleri konusunda Hiris-
hyanlara karsi gikiyorsunuz" dedim. Agikga bana "Biz

12
Fisal, n, 293-294.
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sadece tag ile sinirh kahp Allah (a.c.)'a bundan daha fazla-

sim ortak edinmedikleri igin karsi cikryoruz" dedi.

Gortaslerinin, Hiristiyanlarin gortastanden daha gok

sirke dtastardtagunta ve bu sozlerin, Allah (a.c.)'m 2M > UP

"jki13 ayetini red oldugunu gorunce onunla tartasmaya son

verdim. Zira Allah ile beraber ondan baskasi var olursa o

zaman Allah, tek/ahad olmaz.

Eger onlarla karsilasrp tartasmasaydik ve bunu, su as-

rimizda Musul kadisi ve onlarin btaytaklerinden olan

Sirnnani'nin kitaplan ile Es'ari'nin Kitabu'l-Mecalis'i ve on-

larin diger kitaplarinda bulmasaydik islam'a mensup biri-

nin, boyle bir kiifiirde bulunmasrna inanmazdik. 14

Bundan daha sasirtaci olani ise Bakillani ve ibn

Furek'in usul/ kelam konusundaki kitaplan ile diger kitap-

larinda "Allah Teala'nin ilmi, bizim ilmimizle beraber tek

bir tarif/had altindadir" 15 diye aciklamada bulunmalandir.

13 thlas: 1. "De ki: O Allah, birdir."

i* Fisa/, II, .302-303.

15 Ibn Hazm, ba§ka bir yerde, bu konuda ibn Furek'in, admin "el-Usul" oldugu-

nu sandigi bir eserinde "Tarifler/hudut, kadim ve muhdesatta degi§iklik arz

etmez" dedigini ifade etmekte ve onlara gore Allah (a.c.)'m ilim ve kudreti-

nin bizim ilim ve kudretimiz cinsinden oldugunu belirtmektedir. (Fisal, V, 78,

79. Aynca bkz. V, 242.)

Ibn Hazm'in bu iddiasmda hatah oldugunu dugiiniiyoruz. Zira Bakillani, Ibn

Hazm'in da adiru zikrettigi el-Hurra diger adxyla el-fasafadh eserinde "Onun

ilmi, yaratilmislarm ilmine benzemez; o, yarahlmislarm ilim sifatiyla sifat-

landinlamaz. Ayni sekilde kudreti ve iradesi de yaratilmislarm kudret ve
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Bu, kxifurle karisik bir ahmakliktir. Zira ezeli olani,

muhdesat seviyesinde gerq:evelendirilmi§ kihyorlar. Men-

naniye, Hiristiyanlik ve tevhidi kabul ermeyenlere yonelt-

tigimiz her tenkit, bu firka igin de harfi harfine gegerlidir.

Bu goriisleri, "Tegayyiir/gayri olma, iki §eyden, an-

cak biri olmaksizin digeri var olabilen seylerde olur" 16 go-

riisleriyle beraber degerlendirilmelidir.

Bu g6rii§leri, son derece sacma bir §eydir. Zira bu, ne

Kur'an, ne Siinnet, ne akil ne de dilden hicbir delili olma-

yan bir iddiadir.17

"Allah (a.c.)'in ilmi, ne onun ayni ne de onun gayri-

dir. Ancak o, ezeli olan zati bir sifattar" diyenlerin sozii

birbirini nakzeden, geli§kili ve fasit bir sozdiir. (^iinku "Al-

lah (a.c.)'rn ilmi, Allah degildir" dediklerinde bu sozleriyle

zorunlu olarak ilmin, onun gayn oldugunu kabul etmis

olurlar. "Onun gayn da degildir" dediklerinde de gayriligi

ortadan kaldrrmis olurlar. 18

iradesine benzemez" demektedir. (Bkz. Bakillani, Insaf, s. 38.) E§'ari ve ibn

Furek de Allah (a.c.)'i simrlayan higbir jeyin olmadigiru ifade etmektedirler.

(Bkz. Ef'ari, Luma', s. 118; ibn Furek, Ebu Bekr Muhammed b. Hasen,

Mttskilu'l-Hadis ve Beydnuh, thk. Musa M. Ali, Beyrut 1985, s. 34.)

16 Benzeri bir tarif igin bkz. Ej'ari, Luma', s. 28; Bakillani, insaf, s. 39. Ancak

Bakillani, soz konusu "aynhk"m Allah Teala ve zati sifatlan konusunda

dujunulemiyecegini ifade etmektedir. (Bkz. Bakillani, insaf, s. 39.)

17
Fisal, 11,303-304.

18
Fis<rf,n, 304-305.
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Degerlendirme:

ibn Hazm'in, Allah (a.c.)'in isim ve sifatlan konusun-

da genel olarak BakiUani'ye dayanarak Es'arilere atfettigi

bu goriisler hakkinda oncelikle sunu ifade edelim ki Ibn

Hazm, Es'arilere bu goriileri atfetmekle, daha dogrusu on-

larin goriislerini carpitmakla ve onlan "miisrik" saymakla

onlara biiyiik bir iftirada bulunmustur.

Ibn Hazm'in Allah (a.c.)'in isim ve sifatlan konusun-

da buraya kadar aktardigimiz iddialan cergevesinde ozel-

de Bakillani'nin, genelde de Es'arilerin bu konudaki goriis-

lerini soyle zikredebiliriz:

Sifat-Vasif ve isim-Tesmiyye ayirimi yapan Bakillani,

"sifaf'i, "bir seyde bulunan sey, 19 mevsufta bulunan veya

onun icin var olan §ey20" olarak tammlamaktadir; hayat,

ilim, kudret gibi Allah Teala'nin kendisi igin sabit ve zo-

runlu sifatlan gibi. "Vasif" ise vasifin, sifata delalet eden

soziidiir.21 Sifatlandrran ki§inin, Allah Teala icin sarf ettigi

"O, alimdir, diridir, kadirdir, mun'imdir" seklindeki sozii

gibi.22

-

» Bakillani, irisaf, s. 27.

10 Bakillani, Temhid, s. 244.

21 Bakillani, tnsaf, s. 17.

22 Bakillani, Temhid, s. 245.
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"Isim", ayniyla ve zatiyla mxisemmanm kendisi veya

kendisine taalluk eden bir sifattir.23 isme delalet eden "tes-

miyye" ise mecazi olarak isim diye adlandinlmaktadir.24

Allah Teala'run hayat, kudret, ilim, irade, sem', basar,

kelam ve beka gibi sifatlan oldugunu belirten25 Bakillani,

Allah Teala'nin bu zati sifatlannm, kadim, ezeli ve ebedi

oldugunu; yaratiklann sifatlanna benzemedigini; -ibn

Hazm'm da belirttigi gibi- onlarm, onun ne ayni ne de gay-

n oldugunu; -ibn Hazm'm iddiasinin aksine- sifatlannin,

kendi aralarmda farkhlik arzetmedigini ifade etmektedir.26

Bakillani, "Allah Teala'nm sifatlannin, ne onun ayni

ne de gayn olmasi" konusunda soyle delil getiriyor:

"Sifatlar, zatinm aynidir denilemez, Cunkii sifatlar,

sayet zahnm ayni olursa onun benzeri bir yaratici ve fail

olurlar. Dolayisiyla boyle bir sey demek caiz degildir. Ni-

tekim Hz. Ali (a.s)'m Kur'an konusundaki "o, ne haliktir,

ne de malduktur" sozii de buna delildir. giinkii onu halik

olarak kabul etseydi Allah Teala ile beraber ikinci bir ilah

olmus olurdu; eger onu mahluk olarak kabul etmis olsaydi

Allah Teala'nm kelamsiz olarak var oldugu, daha sonra

kelammi yaratmis oldugu zorunlu olurdu. Bu ise dogru

23 Bakillani, a.g.e., s. 258; Bakillani, insaf, s. 60.

24 Bakillani, insaf, s. 60.

25 Bakillani, a.g.e., s. 23, 35-38.

26 Bakillani, a.g.e., s. 38.
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degildir. Cunkii onun zati sifatlan, zatinin kidemi ile ka-

dimdirler."27

"Zati sifatlan, O'nun gayn da degildirler. O da sifat-

lannrn gayn degildir. Sifatlan da kendi aralannda ayn de-

gildirler. £unkii aynlik/ gayn olma, iki seyden birinin di-

gerinden zaman veya mekan acisindan aynlmasinin miim-

kiin olmasi demektir. Boyle bir sey ise Allah Teala ve zati

sifatlan icin dusuniilemez.'' 28

Bakillani, Allah Teala'nin hayat, ilim, kudret gibi si-

fatlardan yoksun olarak dusuniilemiyecegine inandigi icin

-ibn Hazm'in da belirttigi gibi- bu sifatlann Allah Teala ile

beraber ezeli ve ebedi oldugunu ifade etmekte,29 ancak bu

sifatlann ezeli ve ebedi olmasiran, "Allah Teala'dan ayn

baska ezeli seylerin varhgi" diisiincesine yol acmasina en-

gel olmak icin, yukarida belirtildigi gibi, "bu sifatlar, Allah

Teala'nin gayndir" denilemiyecegini ifade etmektedir.

Goruldiigii gibi -ibn Hazm'rn iddiasinin aksine- Al-

lah Teala ile beraber baska varliklann, ilahlann varhgi ka-

bul edilmemekte, Allah'a sirk kosmak gibi bir sonug cik-

mamaktadir.

Diger taraftan Bakillani, Allah (a.c.)'in isimlerinin, iki

yonden kisimlara ayrildigini belirtmektedir.

27 Bakillani, a.g.e., s. 38-39.

28 Bakillani, a.g.e., s. 39. Aynca bkz. Bakillani, Temhid, s. 242.

29 Bakillani, Temhid, s. 227-229.
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Birincisi, mevcut olmasi, "sey" 30 olmasi, kadim olma-

si, zat olmasi ve tek olmasi gibi Allah Teala'in zatina raci

isimler ki bunlar Allah (a.c.)'m kendisidirler. ikincisi, Allah

icin var olan isimlerdir ki onlar, O'nda hasil olan sifatlar-

dir. Bu sifatlar da kendi aralarmda zati sifatlar ve fiili sifat-

lar olmak lizere iki kisma aynlirlar. Zati sifatlar, ilme raci

olan "alim" gibi, "kadir", "hayy" ve benzeri ifadelerdir ki

bunlar, Allah Teala'dan ayn olmalan imkansiz oldugu igin

"O'nun gayndir" denilemiyecek isimleridir. Fiili sifatlan

ise adil olmasi, muhsin olmasi gibi fiillerine raci sifatlar-

dir.31

Bu cercevede Bakillani, isimle miisemmayi bir gor-

diigii igin Zat'm coklugu degil de tesmiyelerin ve ifadele-

rin coklugu agismdan isimlerin cok oldugunu ifade etmek-

te; "Esma-i Hiisna"ile ilgili ayet ve hadislerde gecen "isim"

ifadelerini Allah Tealan'in iizerinde bulundugu cesitli si-

fatlarmi ifade eden "tesmiye'Ter olarak te'vil etmektedir.32

"Allah (a.c.)'m isimleri, Allah ve yarahklan arasmda

mii§terek midir?" seklindeki bir soruya Bakillani, -ibn

Hazm'in iddiasinin aksine- "Bu imkansiz bir seydir. £iin-

kii onun isimleri, ya bizzat kendi nefsidir ya da onun zati-

na/nefis taalluk eden bir sifattir. Allah Teala'nin zati ve zati

30 Sey, ispat yani nefyin zitu demektir. (Bakillani, iusaf, s. 15.)

31 Bakillani, Temhid, s. 261-162. Aynca bkz. Ciiveyni, lr§ad, s. 137.

32 Bakillani, a.g.e., s. 262-263.
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sifatalarirun da Allah Teala ile yaratiklan arasinda miiste-

rek olmasi caiz degildir" diye cevap vermektedir.33

b. Sem' - Basar

Musliimanlar, Kur'an'da gecen "Allah (a.c.)'in semi'

ve basir oldugu" konusunda birlestiler. Daha sonra Ehl-i

Siinnet'ten bir gurup, Es'ariyye, Mu'tezileden Cafer b.

Harb, Hisam b. Hakem ve biitiin Miicessime ihtilaf edip

"Allah, sem' ile semi'dir, basar ile basirdir." dediler."34

Degerlendirme:

Ibn Hazm'in bu tesbiti dogrudur. Zira, "Risdle ila Eh-

li's-Sagr bi Bdbi'l-Ebvab" adli eserinde "Ehl-i Siinnefin,

baska bir ifade ile Ehl-i Hak'in ittifak ettigi konulan sirala-

yan Es'ari, "Allah (a.c.Vin, kendisiyle ezeli olarak diri ol-

dugu bir hayahrun, kendisiyle ezeli olarak kadir oldugu bir

kudretinin, kendisiyle ezeli olarak mutekellim oldugu bir

kelaminin, kendisiyle ezeli olarak miirid/irade sahibi oldu-

gu bir iradesinin ve kendisiyle ezeli olarak semi' ve basir ol-

dugu bir sem' ve basan oldugu konusuda icma ettiler"35 de-

mektedir. Ancak hemen akabinde Allah (a.c.)'in zatinin,

mahlukatm zahna benzemedigi gibi sifatlarrrun da mahlu-

katrn sifatlarina benzemedigini ifade etmektedir.36

33 Bakillani, a.g.e., s. 264.

3* Fisal, H, 309.

35 E§'an, Risile ila Ehli's-Sagr, s. 121.

36 E§'ari, a.g.e., s. 122.
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c. Hayat

Dediler ki: "Istidlal, Allah Teala'nin diri/hayy olma-

sini gerektiriyor. ^unkii muhkem/hakime fiiller, ancak diri

olan kisiden sadir olur. Ki ki§i, ya diridir ya da oliidiir. Fii-

lin, oliiden sadir olmasi imkani ortadan kalkmca onun, zo-

runlu olarak diriden vaki oldugu ortaya cikrrus olur."

Sonra bunlar, iki kisma ayrildilar. Bir gurup dedi ki:

"Allah, diridir, fakat hayatla degil." Digerleri de "Hayir,

Allah, hayat ile diridir" dediler.

Bu guruplardan biri, soyle delil getirdi: "Diri/hayy,

hayatsiz olarak dii§unulemez. Diri, ancak hayati oldugu

icin diri olur. Eger hayat olmazsa o, diri olmaz. Eger hayat-

siz olarak diri olmak miimkun olsaydi, diri olmayanm da

hayat sahibi olmasi mumkiin olurdu."

Digerleri de "Diri, hayat sahibi oldugu icin diri de-

gildir. Fakat o, sadece fail, kadir ve alim oldugu icin diri-

dir. Alim, kadir ve fail olan ancak diri olur" dediler.37

Es'ariyye, Miicessime, Mu'tezile ve Dehriyye'-den ak-

tardigimiz bu iddiada hata edilmistir. Qunkii duyularla

idrak edileni akil ilkelerine vurmuslar. Oysa akil, duyular-

la idrak edilemeyen seylerin bilinmesini gerektirir.38

37 F/sa;,n,329.

38 Fisal, U, 334-335.
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Es'ariler, tesbihi inkar ettiklerini soyliiyorlar, sonra

da kalkip "Bize gore fail, ancak diri, alim ve kadir oldugu-

na gore, esyanin faili olan Allah Teala'nin da diri, alim ve

kadir olmasi gerekir" diyerek bu isin en alasini yapiyorlar.

Bu, Allah Teala'yi mahlukatla kiyaslamalarinin ifadesidir,

Allah Teala'yi mahlukata benzetmektir. Zira kryascilara

gore kiyas ancak benzeri seylerde olur.39

Degerlendirme:

Kur'an'da gecmedigi gerekce-siyle Allah Teala'nin

"hayat" sahibi oldugu goriisiine karsi cikan tbn Hazm,40

Allah Teala'nin kendisiyle diri oldugu bir hayati oldugunu

savunan41 Es'arilerle ilgili bu tespitinde isabet etmistir. Zira

Bakillani'nin TemhWm.de, Ibn Hazm'rn aktardigi ifadelerin

hemen hemen aynisi yer almaktadir:

"Esyanin Sani'i'nin, ancak diri/hayy olduguna delil,

Onun fail, alim ve kadir olmasidir. Fail, alim ve kadir an-

cak diri olur."42

Benzeri ifadeler, Es'ari'nin eserlerinde de yer almak-

tadir.43 Ancak bunlar, tesbih fikrini icerrnemektediler.

39 Fisal, II, 335.

«> Bkz. Fisal, H, 329-340.

« Bkz. E§'ari, Risale ila Ehli's-Sagr, s. 121.

42 Bakillam, Temhid, s. 45. Aynca bkz. Bakillani, a.g.e., s. 227, vd.

43 Bkz. E§'an, Luma', s. 24, 25, 51; E§'ari, Mne, s. 116, 120; E§'an, Risale ila Ehli's-

Sagr, s. 122.

102

"Du§iinurler, Allah Teala'run "diri" (hayy) oldugun-

da anla§mi§lardir. Ama "diri" olmasmin manasinda ihtilaf

etmi§lerdir. Filozoflarm gogunlugu-na ve Mu'tezileden

Ebu'l-Huseyn Basri'ye gore bunun manasi, alim ve kadir

olmasinm muhal olmamasidir. Burada imkansizligm

kalkmasmi gerektiren zattan ba§ka bir nesnenin mevcut

olmayi§idir. Bizrm ve Mu'tezilenin gogunlugu "diriligin"

bir nitelik olduguna gitmi^lerdir."44

d. Kudret

E§'ariler, Rabblerinin kudretini, bir §eye kadir olup

ba§ka bir §eye kadir olmamakla srnirlandirmi§lardir:

"Allah Teala, yaptigi §eylerin di§mdakilere kadirdir.

Ancak o, zulme, kotiiliige, gocuk edinmeye, yalanci pey-

gamberin elinde mucize yaratmaya, imkansiz bir §eyi ya-

ratmaya ve tevhidi kaldirmaya kadir degildir." 45

E§'arilerin tamami, "Allah, kesinlikle zulmetmeye,

yalan soylemeye, Mesih Allah (a.c.)'in ogludur demeye

kadir degildir. Yine Allah, eglence ve cocuk edinmeye ka-

dir degildir. Peygamberlik iddiasmda bulunan yalancinm

elinde mu'cize izhar etmeye de kadir degildir; Ancak ilah-

lik iddiasmda bulunan ki§inin elinde mu'cizeler yaratmaya

kadirdir. Allah Teala, islerin hakikanni degistirmeye, cins-

1 Razi, Fahreddin, Kelama Giris (el-Huhassal), <jev. Hiiseyin Atay, T.C. Kiiltiir

Bakanhgi yay., Ankara 2002, s. 173.

1 Fisal, II, 375. Aynca bkz. Fisal, U, 385.
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lerin mahiyetini degi§tirmeye, parcalanmayan ciizii par?a-

lamaya ve bir kisiyi tevhidin disina davet etmeye kadir de-

gildir" demektedirler.

Bununla beraber, "Sihirbaz, esyanin kendisini degis-

tirmeye, insani gercek olarak esege donustiirmeye, havada

ve su iizerinde yiiriimeye kadirdir" demektedirler. Dolayi-

siyla bunlara gore sihirbaz, Allah (a.c.)'tan daha guclii-

diir.46

Onlardan biri bana, "Biz, Kur'an'da gecen, "Allah

(a.c.)'in diledigini yaphgi" gercegini inkar etmiyoruz; Biz,

sadece Allah Teala'yi, istemedigi seylere kadir olmakla, var

olmayana kadir olmakla nitelendirmek istemiyoruz" dedi.

Ben de ona, "j£j WS '64 'SjJ &*£
'M"i7 ayetinde Allah,

umumi lafiz kullanmistir, kudretini sinrrlamamistir" de-

dim.48

Bunlar, miislumanlarin hismina ugramaktan cekin-

dikleri icm acik?a "Allah Teala, giic yetiremiyor" demiyor-

lar da "Allah (a.c.)'i, bu zikrettigimiz seylerden birisine ka-

dir olmakla nitelendirmek istemiyoruz" diyorlar.*9

«• Fisal, V, 83. Bu iddialan ba§ka yerlerde de tekrarlayan ibn Hazm, bu goriijleri

Bakillani'ye nispet etmektedir. (Bkz. Fisal, V, 98, 109.)

« Ra'd: 26. "Allah, diledigine rtzki daraltir diledigine de genisletir.

"

« Fisal, H, 375-376.

«Fisfl/,V,83.
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Degerlendirme:

Ibn Hazm, bu tesbitinde isabet etmistir. Zira, "Allah

Teala'mn "j* ?^2 L£ Jc M £,l«50 ayeti, Allah Teala'mn giic

yetirmedigi hicbir makdurun olmadigina delildir."51 ve

"Allah Teala'nm bilmedigi bir malum olmadigi gibi, kadir

olmadigi bir makdur da yoktur" diyen Es'ari, "Ancak, Al-

lah Teala'nm kendisine- kadir olmakla nitelendirilmenin

caiz olmadigi bir makdurun olmasi ile bilmedigi bir ma-

lumun olmasi arasmda fark vardir" demekte52 ve "Allah

Teala, zulmetmeye, adaletsizlik yapmaya, kesbetmeye, kul-

larm kesbetmedigi zulmii yaratmaya kadir olmakla vasif-

lanamaz;53 Allah (a.c.)'m, emretmesi caiz olan her seyle ni-

telendirilmesi caiz degildir. Nitekim, bize namaz kilmayi,

secde etmeyi ve hareket etmeyi emretmis, fakat, ona na-

maz kilmak, secde etmek ve hareket etmek caiz degidir.

(Junkii bunlar, onun icin imkansizdir. Ayni sekilde yalan

soylemek de ona caiz degildir. Bu, yalanin cirkinliginden

dolayi degil de yalan soylemenin onun icin imkansiz oldu-

gundan dolayidir; Allah Teala, hareket etmeye ve cahil ol-

maya kadir olmakla vasiflandinlmayacagi gibi yalan soy-

50 Bakara: 20. "Allah suphesiz her seye kSdirdir.

"

51 E§'ari, Luma', s. 88.

5i E§'ari, MaMM'l-islamiyym, VL, 228.

53 Ej'ari, Makalatii'l-isl&miyyin, VL, 232. Buradaki ifadeler, "Ehl-i Hak ve'1-ispaf'in

g6ru?ii olarak verilmektedir.

105



lemeye kadir olmakla da nitelendirilmesi caiz degildir54"

demektedir.

Bakillani de "dogru/sadik olma"nin/ Allah Teala'nin

zati sifatlanndan oldugu gerekcesiyle onun icin yalan soy-

lemenin caiz olmadigini belirtmek-tedir.55

e. Yed/el, Vech/yiiz, Ayn/goz

Es'ari'nin, el-Mucez diye bilinen eserinde, "Allah

(a.c), "&&U ^"56 derken iki goz kastetmistir" dedigini

gordiim.57

Es'ari, "Allah Teala'nin, eydina/ellerimiz'den muradi,

yeddn/iki el'dix. A'yun/gozlerin de manasi, 'aynan/iki goz

demektir" diyor. Bu, batil bir goriistur, Miicessime'riin go-

rusiine eirer.58

Degerlendirme:

Gercekten de E§'ari, istiva, yed, ayn ve vech gibi ha-

beri sifatlan geni§ olarak ele aldigi el-tbane 'an Usuli'd-

Diyane adli eserinde Allah Teala igin istiva, vech/yiiz,

yedeyn/ iki el ve ayneyn/ iki goz sifatlarini "keyfiyetsiz"

olarak kabul etmektedir.59

54 Ej'ari, Luma', s. 117-118.

55 Bakillani, Temhid, s. 386.

56 Tur: 48. "Sen bizim gozetimimiz altindasm.

"

57 Rs«/,n,322.

58 Fisal, n, 348.

59 Bkz. Ej'ari, Mne, s. 44, 97-112.

106

"Allah (a.c.)'in iki eli oldugunu kabul ediyor musu-

nuz?" sorusuna, "Evet, biz, bunu keyfiyetsiz olarak kabul

ediyoruz" 60 diye cevap veren ve bu konudaki ayetlere61 de-

ginen E§'ari, "yed"in nimet veya kudret olarak yorumalan-

masina karsi cikmakta ve bu konudaki delillerini genis bir

sekilde arz etmektedir.62

Diger eserlerinde de bu fikirlerini savunan Es'ari, Bu

sifatlarin organ olarak algilanmasina da karsi cikmakta-

dir.63

"Kelamcilarin zahirci olanlan, Allah Teala'nin bu ye-

di veya sekiz" sifatindan ba§ka niteligi olmadigini ileri

siirdiiler. Ebu'l-Hasen el-Es'ari, elin kudretten ayn artik bir

nitelik ve yiizun varliktan ayn bir nitelik oldugunu ileri

sxirdii. istivamn baska bir nitelik oldugunu kabul etti. Ebu

ishak Isferayini, mekandan miistagni oldugunu gerektiren

bir nitelik ortaya atti."64

Bakillani de ayetlerde gecen "yed"in giic, kudret ve-

ya nimet olarak te'vil edilmesine karsi cikmakta ve Allahin

yiizii ve iki elinin var oldugunu, ancak bunlarm, organ,

60 E§'an, a.g.e., s. 106.

61 Fetih: 10, Sad: 75, Maide: 64, Hakka, 45.

62 Bkz. E§'ari, a.g.e., s. 107-112.

63 Bkz. E§'ari, Risale ild Ehli's-Sagr, s. 127-133; E?'ari, Makaldtii'l-islamiyyin, I, 285,

345.

" Hayat, ilim, irade, sam', basar, kelam, kudret ve(ya) tekvin.

64 Razi, a.g.e., s. 198.
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alet degil de hayat, ilim ve kudret gibi birer sifat olduklan-

ru ifade etmektedir.65

Ibn Hazm'in, bu konudaki Es'arilerle ilgili tesbiti

dogrudur. Ancak, Es'ari ve Bakillani'nin "keyfiyetsiz"

kaydini ve bu sifatlarin "organ olmadigi" seklindeki uyari-

lariru gormezlikten gelip onlan mucessimelikle suclayarak

onlara haksizlik etmistir.

£. Suret-i Rahman

Ibn Furek ve diger Es'arilerin, "Allah, Adem (a.s.)'i

kendi suretinde ('alii siiretihi/'ald sureti'r-rahmdn) yaratti."66

hadisi konusunda soyle dediklerini gordxim:

"Allah, Adem (a.s.)'i kendi suretinde yaratti, seklindeki

hadisin m'anasi, Adem (a.s.)'in, hayat, ilim, kudret ve ke-

mal sifatlarmi kendinde toplamasi konusunda Rahman'in

suretinde olmasi demektir. Nitekim Allah, meleklerini

kendisine secde ettirdigi gibi Adem (a.s.)'e secde ettirdi.

Ona, kendisindeki yetki gibi, zurriyetine emir ve nehy et-

me yetkisi verdi."

Bu, Musul kadisi Simnani'nin, hocalanndan harfi

harfine aktardigi ifadeleridir. Bu, siiphesiz katiksiz bir kii-

fiirdur. (^unkii Allah ile Adem (a.s.)'i hayat, ilim, kudret

konusunda ve kemal sifatlarmi kendilerinde toplamalan

65 Bkz. Bakillani, Temhid, s. 296-298; Bakillanl, insaf, s. 24.

66 Ahmed b. Hanbel, Miisned, II, 237, 361; Muslim, Birr, 115, Cermet, 27, 28;

Buhari, Isti'zan, 1.
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konusunda esit tutmaktadir. Oysa Allah, "Onun benzeri

higbir sey yoktur" 67 demektedir. Daha sonra bununla da ye-

tinmeyerek meleklerin, Adem (a.s.)'e secdelerini Allah

Teala icin ettikleri secde ile bir tuttular. Oysa Ehl-i is-

lam'dan hie bir kimse, meleklerin Allah (a.c.)'a secdelerinin

ibadet secdesi, Adem (a.s.)'e ettikleri secdenin de selam ve

saygi secdesi oldugu konusunda ihtilaf etmemistir.

Meleklerin, Allah Teala'ya ibadet ettikleri gibi Adem

(a.s.)'e de secde ettiklerini iddia eden miisrik olur. Sonra,

Adem (a.s.)'e, zurriyetine karsi, Allah (a.c.)'m oldugu gibi,

emir ve nehyetme yetkisi de verdiler. Bu, acik bir §irktir.68

Degerlendirme:

ibn Hazm'm bu konudaki tesbiti dogru degildir. Zira

yukanda da belirttigimiz gibi E§'ariler, sifatlar konusunda

Allah ile kullari arasmda bir ortakhgi, esitligi kesinlikle ka-

bul etmemektedirler. ikincisi, ibn Furek, soz konusu hadis-

i serife, ibn Hazm'm iddia ettigi gibi bir anlam vermemi§tir

ve boyle bir anlami savunmamistir.

Soz konusu hadisi, "Muskilil'l-Hadis" adli eserinde

genis bir sekilde ele alan69 ibn Furek, hadiste gecen

"suretihi" ibaresindeki zamirin, Adem (a.s.)'e ya da Lafza-i

Celale donusiine gore bu hadisten anlasrimasi muhtemel

"Sura: 11. "Vlfl>&£'o$"

68 Fisal, H, 351. Aynca bkz. Fisal, V, 78.

69 Bkz.Ibn Furek, Mu^kilii'l-Hadts, s. 45-69.
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anlamlan, baska bir ifade ile bu hadis hakkinda yapilmis

olan yorumlan iki gurup halinde -ozetle- soyle siralamak-

tadir:

Birincisi: Zamir, Adem (a.s.)'e donduruldiigun-de

"suret" ibaresi su antamlara gelir:

1. Allah (a.c.)'in nimeti. Allah (a.c.)'in onu eliyle ya-

ratmasi, cennetine yerlestirmesi, melekleri ona secde ettir-

mesi, daha once hie kimseye ogretmedigi isimleri ve vasif-

lan ona ogretmesi, kendisine isyan ettigi halde onu, baska-

larini cezalandirdigi gibi cezalandirmamasi seklindeki ona

ettigi lutuflari, nimetleri;70 onu cennetteki sureti uzerinde

birakmasi, hilkatini degi§tirmemesi anlanundadir.71

2. Allah (a.c.)'in yarattigi sekil. Adem (a.s.)'in, normal

bir insanin dogarken gecirdigi merhalelerden gecmeden

Allah (a.c.)'in onu bulundugu sekilde yaratmasi anlamrn-

dadir.72

3. Adem (a.s.)'in, herhangi bir unsurdan tiirememis

olmasi veya tabiat, felek, gece ve giindiiz gibi bir §eyin et-

kisiyle maydana gelmi§ suret, sekil degil de sadece Allah

(a.c.)'in onu yaratmi§ oldugu sekilde, surette olmasi de-

mektir.73

70 ibn Furek, a.g.e., s. 50-51.

71 ibn Furek, a.g.e., s. 51-52.

72 Ibn Furek, a.g.e., s. 52.

73 Ibn Furek, a.g.e., s. 53.
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ikincisi: Zamir, Lafza-i Celale donduriildiigun-de an-

lasilmasi muhtemel olan anlamlar da sunlardir:

1. Sifat. Buna gore "Allah (a.c), Adem'i kendi sifabn-

da yaratti" anlami gikar. Allah (a.c.)'m, Adem'i hayy, alim,

kadir, semi', basir, mutekellim, muhtar, miirid olarak ya-

ratmasiyla onu yiicelterek kendi sifatlari uzerinde yarat-

masi. Yani canli ve cansizlar arasmdan onu secerek ona

ruh iiflemesi, canlilar arasmdan da onu secerek ona akil ve

konusma kabiliyeti vermesi, hemcinsleri arasmdan da onu

secerek onu nebi ve resul yapmasi ve onu meleklere tak-

dim ederek, melekleri ona secde ettirerek, onlan onun tale-

besi yaparak ona celal ve azamet riitbesi vermesi demek-

tir.
74

2. izafet, tahsis ve miilk anlami. Bir seyin, Allah

(a.c.)'m onu yaratmi§ olmasi cihetiyle Allah (a.c.)'a izafesi

anlamindadir. "HalkuUah", "arzullah" ve "semaullah" gi-

bi. Bu izafet, "rizkullah", "abdullah" gibi, miilk anlmmda

oldugu gibi tahsis ve tesrif anlammda da olabilir;

"nakaruUah", "ruhullah", "beytullah" gibi.75

Ibn Furek, "Zamir, kendisine en yakin isme doner"

kaidesine dayanarak zamirin, kensine en yakm olan

74 ibn Furek, a.g.e., s. 55-58. Burada Allah (a.c.) ile Adem (a.s. ) arasinda, sifatlar

konusunda bir e§itlik veya ortaklik anlami, meleklerin Adem'e secdelerinden

de ibadet secdesi anlami kesinlikle kast edilmemi§tir.

75 Ibn Furek, a.g.e., s. 58-59. ibn Hazm, bu du§uncededir. (Bkz. Fisal, II, 350-351.)
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"Adem" ibaresine dondiigii goriisunii savunmakta ve bu

hadise verilmis. olan anlamlardan bixinci guruptaki anlam-

lan tercih etmekte, ikinci guruptaki anlamlan da uzak ve

zayif gormektedir.76

g. Kelamullah, Kur'an ve i'cazii'l-Kur'an

Kelamullah

Ibn Hazm'in bu konudaki iddialarini bir kac madde

(mesele) halinde ele alalim:

Birinci Mesele: Es/ariler dedi ki: "Allah Teala'nin ke-

lami, zati sifat olup ezelidir, mahluk degildir. Bununla be-

raber o, Allah Teala'nin gayri ve hilafidir, ilminin de gay-

ndir. Ve AUah Teala'nin bir tek kelami vardir."77

Es'arilerin, "Allah (a.c.)'in kelaminin, onun gayn ol-

dugu" konusundaki goriigleri ile ilgili olarak daha once

ilim ve kudretle ilgili goruglerini degerlendirirken soyle-

diklerimizin aynisini ifade ediyoruz.78

Degerlendirme:

Daha once delirttigimiz gibi ibn Hazm'in bu konuda-

ki tespitleri yanhstir.

ikinci Mesele: Allah (a.c.)'in sadece bir tek kelami ol-

dugu seklindeki goriisleri ise Allah Teala ve biitiin Miis-

lumanlara muhalefettir. Ciinkii Allah Teala, "Deki: Rabbi-

76 Bkz. Ibn Furek, a.g.e., s. 55, 60-64,

77 Fisal, in, 11. Aynca bkz. Fisal, V, 80.

" Fisal, IE, 12.

min sozleri iqin derya, murekkep olsa ve bir o kadar da Have ge-

tirsek dahi Rabbimin sozleri bitmeden once deniz tiikenecektir"79

ve "§ayet yeryuziindeki agaglar kalem, deniz de arkasindan yedi

deniz kahlarak (murekkep olsa) yine Allah (a.c.)'tn sozleri (yaz-

makla) tiikenmez"80 diye buyurmaktadir.

Bu acik ayetlerde, Allah (a.c.)'in tiikenmez kelami ol-

dugu belirtildigi halde (Es'ariler) kalkip "Allah Teala'nin

tek bir kelami vardir" seklindeki adi goriislerini dile getiri-

yorlar. Eger bunu Allah (a.c.)'a ortaklar edinmekten ka-

cinmak icin yapiyorlarsa onlarm "On bes sey vardir ki

hepsi birbirine mugayirdir; hepsi, Allah Teala'nin gayn ve

hilafidirlar ve hepsi Allah ile beraber ezelidirler" seklinde-

ki sozleri onlari yalanlamaktadir. Allah, bu zalimlerin de-

diklerinden miinezzeh ve yiicedir.81

Degerlendirme:

Ibn Hazm'm zikrettigi ayetleri aciklarken Es'ari ve

Bakillani, Allah (a.c.)'m kelamimn erisilmez oldugunu82
,

smirsiz ve sayilamaz oldugunu83 ifade etmektedirler.

Ciiveyrii ise Allah Teala'nin kelamimn tek, oldugunu;

ayni sekilde Allah Teala'nm biitiin ma'lumati tek bir ilim

112

79 Kehf: 109. "^> 4-j ^J?- 'Jj yu^UJS^ d UjS j^ '& "vU ^^i &&* J*?1 o^ j1 J5"

80 Lokman: 27. nM ^J-*iS jiu U jkit XjlL* «jju ,yx b'£j j^Jij j&al }J*£ c& o^jf I yil*ji jlj"

8i Fisal, m, 12-13.

82 Bkz. E§'ari, ibane, s. 84.

83 Bkz. Bakillani, insaf, s. 80, 103.
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ile bildigini, butiin makdurata tek bir kudret ile kadir ol-

dugunu ifade etmektedir.84

Sehristani de Es'arilerin, Allah Teala'nin kelaminin
tek oldugu gdriisiinde olduklarini belirtmektedir^

Uguncti Mesele: Es'ariler; "Allah Teala, yarattigi veya
yaratacagi, yaratmak istedigi herseye devamli, ezeli olarak
"uVol" der durur. Ancak onlar, olus zamanlanna kadar var
olmazlar" dediler.** Yine Allah Teala'nin, cehenneme de-
vamli olarak VJ&I Ji»87/ kafirlere de "oj^ Yj l«i I^AI-ss ve
"^»U! U^$ i5kLi»89 dedigini s6yliiyorlar.*>

Bu, onlardan Allah Teala'ya karsi acik bir yalanlama-
dir. Zira Allah Teala, "Bir sey yaratmak istedigi zaman onun
yaptigi sadece "ol" demekten ibarettir. Hemen oluverir"^ diye
buyuruyor. Burada Allah Teala, bir seye ancak var olmasi-
ni istedigi zaman "ol" dedigini aciklryor. Ona "ol" dedigi
zaman da aninda, beklemeksizin hemen oluverir. giinku

84 Cuveyni, irsad, s. 131.

85 Sehristani, Abdiilkerim, Nikm/etuUkdam
fi tlmVl-KelAm, Mektebetii's-

Sekafeti'd-Diniyye, trs.

86 Fisal, in, 13.

87 Kaf: 30. "Doldun mu?"
88 Mii'minun: 108. "Algaldikga algahn orada! Bana karsi konusmaym arttk'"
89 Mulk: 11. -Arhk (Allahm rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkum-

Ian!"

*> Fisal, IE, 13.

91 Yasin: 82. "u£» l£ *i UJiy Uui jijl ijj i^i u]»
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bu, Kur'an'in kendisiyle indigi Arap dilindeki "fa" harfinin

geregidir.

Simnani, verdikleri manaya gerekce olarak, "Vakitle-

rinde var olan seyler, eger Allah Teala'nin "ol" emriyle var

olmalari vacip olsaydi baskalannin "ol" demesiyle de var

olmalan zorunlu olacakti; gunkii iktizai sifatlar, bu konuda

kadim ve muhdeste degismez" diyor.

Bu meseledeki "iktizai sifatlar, bu konuda kadim ve

muhdeste degismez" sozii acik bir kiifiirdur. Zira bu, Allah

Teala ile yaratiklariru esit tutmaktir.92

Yine Es'ariler, "Allah Teala'nm, emrettigi kisiye em-

rettigi seyi ezeli olarak emretmeye devam ettigini" soylii-

yorlar. Bu, kesinlikle baril bir goriisriir. (Junkii boyle ol-

saydi Allah (a.c), bize Kudiis'e dogru namaz kilmamizi

ezeli olarak emretmeye devam etmis olurdu; yine Kudiis'e

dogru degil de kabeye dogru namaz kilmamizi emretmeye

devam eder dururdu; bir seyi aym zamanda hem emretmis

hem de nehyetmis olurdu. Bu da Allah (a.c.)'m miinezzeh

oldugu bir sacmaliktir.

Bu arada onlar, "kadimin degismedigi ve iptal olma-

digi" 93 goriisundedirler. Oysa Allah (a.c.)'m bize Kudiis'e

dogru namaz kilmamizi emrettigi, daha sonra bunu iptal

92 Fisal, V, 82.

93 Bkz. Es'ari, Risale M Ehli's-Sagr, s. 83; Bakillani, Temhid, s. 49.
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ettigi kesindir. Eger Allah Teala, ezeli olarak bunu emret-

mis olsaydi onu iptal etmemesi ve ortadan kaldirmamasi

gerekecekti. Bunu caiz gorenler icin bu, kesin bir kufur-

diir.94

Degerlendirme:

icinde "d£" emrinin gectigi ayetleri95 degerlendirirken

Bakillani, bu ayetlerin Allah (a.c.)'in kelamrnin mahluk ol-

duguna delil olamiyacagrm ifade etmekte ve ayetteki "fa"

harfinin takibiyye fa' si olmadigrni belirtmektedir.96

Es'ari de bu ayetleri, "Kur'anin mahluk olmadigi"

gorusimii savunurken kullanmaktadrr.97 Ancak ne Bakil-

lani'de ne de Es'ari'de yukanda ibn Hazm'in Simnani'den

aktardigi manada veya o manayi cagn§tiracak hicbir seye

rastlamadik.

DordiincU Mesele: Simnani; hocalarrnrn, "Bir seyi em-

retmenin, emreden kisi kadim olsun muhdes olsun, onu

emredenin o §eyi istedigine/murad delil olmadigi; nehyin

de nehyedilen seyin mekruh olduguna ve istenmedigine

delil olmadigi" goriisunde olduklarmi soyliiyor. Bu, onun

ifadeleridir. Bu, islam' a, icmaya ve akla aykiridir. Boyle bir

durumda Allah Teala'nin bize namazi, zekati vs. emretme-

94 Fisa/,II,353.

«5Yasin:82,Nahl:40.

96 Bkz. Bakillani, Temhid, s. 275-277. Ayrica bkz. Bakillani, InsSf, s. 71.

97 Bkz. E§'ari, Ibane, s. 73,74, 82, 83; E§'ari, Risale ila Ehli's-Sagr, s. 126.
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si onun, bunlardan herhangi bir seyi istedigine delil degil-
dir. Yine kiifur, zina vs. nehyetmesi onun bunlardan her
hangi bir seyi kerih gordiigiine, istemedigine delil degil-
dir. 98

Degerlendirme:

Bu konuda Es'ari ve Bakillani'nin eserlerinde bir
kayda rastlamadik.99 Ancak Ciiveyni, ibn Hazm'in bu tes-

pitini dogrulamaktadir.

Ciiveyni, emredilen seyin her zaman istendigi/murad
anlammi gerektirmedigine delil olarak, nesh konusu ile

Allah Teala'nin, Hz. Ibrahim'e oglunu kesmesini emretme-
si meselesini getirmektei™ ve "Allah Teala'nin, istemedigi,
murat etmedigi halde Hz. ibrahim'e oglunu kesmesini em-
rettigini" 101 ifade etmektedir.

Kur'an

1. Kur'an'm Mahiyeti

Es'ari'ye mensup bu gurup, yine soyle diyor: "Allah
(a.c.)'m kelammi Cebrail (a.s.), Muhammed (a.s.)'m kalbine

98
Fisal, V, 78.

" Bakillani, emir ve nehyin, emredilen ve nehyedilen 5eylerin giizel/husun veya
?irkm/kubuh olmasmi gerektirmedigini savunmaktadir. (Bkz. Bakillani et-
Taknb ve-l-irgMfi UsAWl-FM, thk. Abdiilhamid b. All Ebfl Zeniz, Beyrut 1997,

100
Ciiveyni, IrfSd, s. 215-219.

101
Ciiveyni, a.g.e., s. 217.

117
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hakiki olarak duymaktayiz: "Allah (a.c.)'in keldmim i§itip

dinleyinceye kadar ona eman ver"m Kur'an, hakiki olarak

okunan ve tilavet olurtandir. Ancak "O, melfuzdur" demek

caiz degildir." 112

Bazi guruplarrn, Kur'an'in mahluk oldugu goriisunii

ispatlamak icin "Kur'an melfuzdur" dediklerini belirten

Es'ari, "Allah (a.c.)'rn Kelami melfuzdur" denilemiyece-

gini, sadece, "O, okunur, tilavet olunur, yazilir ve ezberle-

nir" denilebilecegini ifade etmektedir."3

Es'ari'nin bu fikirlerini paylasan114 Bakillani de -Ibn

Hazm'm iddiasrnin aksine- kelamullahrn, Peygamber

(s.a.v.)'in kalbine indirildigini belirtmekte115 ve "Okunan,

ezberlenen ve mushaflarda yazilanm Kur'an oldugunun

bilinmesi esastir. Bu Kur'an, Peygamber (s.a.v.)'e inmi§, O

da onu cagda§larina 23 sene boyunca okumu§tur" 116 de-

mektedir.

Bakillani, Kur'an-i Kerimin nasil ezberlenerek ve ya-

zilarak korundugunu, nesilden nesile nasil aktarildigrm

anlattiktan sonra, "Bu sebeplerden dolayi bir kimsenin,

111 Tevbe: 6.

"2 Es'ari, Ibane, s. 93-94.

" 3 E§'an, a.g.e., s. 94.

'" Bkz. Bakillani, insaf, s. 93-94, 110.

115 Bkz. Bakillani, a.g.e., s. 96.

"6 Bakillani, i'cazii'l-Kur'an, s. 16.

Kur'an'da gegenlerin, Allah Teala'nrn katrndan oldugu ko-

nusunda §iiphe etmesi caiz degildir, imkartsizdir" 117 de-

mektedir.

Ancak Bakillani'nin Allah'rn kelami konusun-daki -

ozellikle italik harflerle vurguladigimiz- §u ifadeleri kafada

soru i§aretleri biraktirmakta ve ibn Hazm'a haklilik payi

cikartmaktadir -ki Ibn Hazm'm, onun bu ifadelerinden yo-

la gikarak yukanda aktardiguniz Eg'ariler hakkmdaki

hiikme varmi§ olma ihtimali olabilir:

"Allah Teala'nrn kelami, ezeli ve ebedi olarak kendi-

siyle mevsuf oldugu zati sifatidir ve onun zatma mahsus-

tur, ba§kasinda mevcut olmasi imkansizdir, kalplerde mahfuz,

dillerde metluv, mushaflarda yazik, mihraplarda okun-

makta olsa da.

Bilinmeli ki onun kelami, kulaklarla i§itilmekte-dir;

diger dillere ve bxitun seslere muhalif olsa da, isitilenlerin

cinsinden olmasa da. Aym sekilde o, goriilmektedir; her ne

kadar goriilenlerin cinsine muhalif olsa da. 118

Bize gore Kur'an, ezber olarak Kur'an hafizmm sine-

sindedir. Yoksa cismin cisme hulxilu gibi Allah Teala'nrn

kadim kelami, hafizin sinesine hulul ediyor degildir. 119"

120

117 Bakillani, a.g.e., s. 17. Aynca bkz. Sayrafi, Nuketu'l-Intisar, s. 59.

118 Bakillani, insaf, s. 26, 27.

119 Bakillani, a.g.e., s. 138.
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Kiraat-makru, tilavet-metlu ve kitabet-mektub ayiri-

mi yapan120 Bakillani, "Kiraat, tilavet ve kitabet okuyanin

sifati, okunan/makru, tilavet olunan ve yazilan/mektub ise

Allah Teala'nin sifatidir" 121 demektedir. Harf ve seslerin de

okuyanin sifatlarindan oldugunu, Allah Teala'nin kelamin-

dan olmadigini belirten122 Bakillani, "Bilinmelidir ki hakiki ke-

lam, nefiste bulunan mevcut manadir. Ancak ona deldlet eden

emareler vardir ki bu, bazen dil He ifade olur123
, bazen de yazi,

rumuz ya da i§aret olur"12i demekte ve Allah Teala'nin "ke-

lam-i nefsi" olarak adlandinlan kelaminin kadim oldugu-

nu, mahluk olmayan, kadim bir sifati olmasi hasebiyle on-

dan ayrilmadigini, yazi, yaprak, harf ve ses olmadigini; ses,

harf, yazi, yaprak, kalem, miirekkep ve kitap gibi seylerin

ise mahluk oldugunu ifade etmektedir. 125

Bakillani, "Kur'an, size gore kadim olup yaratilmi§la-

rrn, insanlarm onun benzeri bir kelaminin olmadigini iddia

ettiginiz halde Kur'an'in bir benzerinin getirilmesiyle

120 Bkz. Bakillani, a.g.e., s. 80-89.

121 Bakillani, a.g.e., s. 81, 105. Bakillani'nin bu konudaki delilleri iqin bkz.

Bakillani, a.g.e., s. 81-105, 115-117.

122 Bakillani, a.g.e., s. 89. Bakillani'nin bu konudaki delilleri icin bkz. Bakillani,

a.g.e., s. 118-139.

123 Bakillani, a.g.e., s. 106.

124 Bakillani, a.g.e., s. 107. Bakillani'nin bu konudaki delilleri i?in bkz. Bakillani,

a.g.e., s. 106-110.

125 Bakillani, a.g.e., s. 132-133.

122

meydan okumak nasil caiz olabilir?" Sorusuna da "Pey-

gamber (s.a.v.), Allah Teald He kdim olan kelamin bir benzerinin

getirilmesiyle meydan okumamistir. O, sadece giizelligi, fesdhah,

ihtisdn ve manasinin zenginligi agisindan onun ifadesi, ibaresi

olan manzum harflerin benzerinin getirilmesiyle meydan oku-

mustur" diye cevap vermektedir. 126

"Musliimanlar, Allah Teala'ya "konu§an" soziinii is-

nat etmekte birlesmi§ler ise de, manasrnsa aynlmislardir.

Mu'tezile, bunun manasinm Allah Teala'nin ozel manalara

delalet eden sozleri, ozel cisimleri var etmesidir, dediler.

Bil ki biz, onlarla manada tartimayacagiz. Qiinkii biz, bii-

tiin olaylarin Allah Teala'nin kudreti ile olduguna inaniyo-

ruz. Canh ve cansiz cisimlerde seslerin yaratilabilecegini

kabul ederiz. Boyle olunca manada onlara yardim etmis

oluruz. Burada "konusan" isminin dil bakimmdan bu ma-

naya gelip gelmeyeceginin tartisilmasi kalir. §xiphesiz bu,

sirf dille ilgili bir inceleme olup, aklm burada bir rolii yok-

tur. Her iki taraftan kelamcilar, bu hususta faydasiz yere

uzatip gittiler. Bizimkiler (Ehl-i Siinnet), Allah Teala'nin

ses ve harflerle yapilan konu§ma suretiyle "konu§an" ol-

madigmda birle§tiler. Ve ancak "Kelami Nefsi" ile konus-

tuguna (diigundugune)"*' inandilar.

126 Bakillani, Temhid, s. 178-179.

"" Hiiseyin Atay, "kelami nefsi"ye "diisunme" anlami vermistir.
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Mu'tezile ise bu mahiyeti inkar ediyor ve bu mahiyeti

itiraf etseler de Yiice Allah'in zatinin onunla nitenmesini

inkar ederler Ve bu sifati kabiillenmeleri halinde onun ka-

dim olmasini inkar eder ve onun oncesizligini (kidam)

kabiillenmeleri halinde Allah'in bir oldugunu inkar etmis

olacaklarrni iler siirerler. Hiilasa, onlarrn gittikleri goriisii

biz de kabul edenlerdeniz. Ancak biz, baska bir nesne de

ispat ediyoruz. Onlar ise mahiyet, varbk, oncesizlik (ki-

dem) ve birlik (vahdet) hakkrnda bizimle tarhsmaktadirlar.

Bu meseleye dalan kimsenin, bu girisi bilmesi gerekmekte-

dir." 127

Kelamullah konusundaki tafsilah, ihtilaflan ve co-

ziimleri, calismamizin konusunu ve sinrrlarrni asmasi ha-

sebiyle kelam kitaplarrna havale ederek128 Es'arilerin,

Kur'an'a saygisizlik ettikleri seklindeki iddialara gecelim.

Ibn Hazm'in bu konuda yaruldigini diisiiniiyoruz.

Zira Bakillani, Kur'an'rn kendisiyle yazildigi yazilara, ken-

dilerinde yazilan ve okunan sahifelere saygi gosterdikleri-

ni, abdestsiz olarak ona yaklasmaktan sakindiklarrni, ona

herhangi bir necaseti yaklastirmadiklarrni, onu yiice ve se-

refli addettiklerini; ancak bunun, siyah, sari veya kirmizi

127 Razt a.g.e., s. 180.

128 Bkz. Muhammed Ramazan Abdullah, el-Bakillani ve 'Arauhu'l-Kelamiyye,

Bagdat 1986, s. 523-560.
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miirekkebin kadim olduguna veya kadimin ona hulul etti-

gine delil olmasini gerektirmedigini belirtmektedir. 129

Ibn Fiirek'in de Kur'an'a olan saygi ve hiirmetinden

dolayi Mushaf'rn oldugu odada yatmadigi rivayet edil-

mektedir. 130 "Kur'an'rn bir kismimn diger bir kismmdan

daha hayirh, efdal ve yiice olmadigi" konusundaki tespit-

lerinde ise Ibn Hazm'in hakli oldugunu goriiyoruz. Zira

bir cok kaynakta "efdalin, mafdulu anhta kusur oldugu

intibaini uyandiracagi" kaygisiyla basta Es'ari ve Bakillani

olmak iizere Es'arilerin, bazi ayet ve siirelerin daha faziletli

oldugu gorii§iine karsi oldugu bildirilmektedir. 131

2. Kur'an'rn Tertibi

Bakillani'nin, el-intisdr fi'l-Kur'dn adh eserindeki su

ifadeleri de E§'arilerin asinhklarindandir:

"Kur'an ayetlerinin taksimi ve sure yerlerinin tertibi,

insanlarm yaptigi bir seydir. Bu is, ne Allah Teala, ne de

Resiilullah (s.a.v.) tarafrndan yaptirilmi§tir." 132

i29 Bakillani, Insdf, s. 141.

130 Siibki, Tabakat, IV, 139.

131 Bkz. Kurtubi, Muhammed b. Ahmed (v. 671), el-Cami' li Ahkami'l-Kur'an, Ka-

hire 1372, I, 109; Ibn Teymiye, a.g.e., XVII, 51; ibn Kesir, Tefisiru'l-Kur'an'i'l-

', Azim, Beyrut 1401, I, 11; Ibn Hacer, Ahmed b. Ali el-Askalani, Fethu'l-BM,

Beyrut 1379, XI, 224.

132 Fisal, V, 91.
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Degerlendirme:

Ibn Hazm, bu konudaki tespitinde hata etmi§tir. Zira

Bakillani, soz konusu eserinin mukaddimesinde "Bizim

gorusumiiz, Allah Teala'nin indirmis oldugu, yazilmasini

emrettigi, niizulunden sonra nesh etmedigi ve tilavetini

kaldirmadigi Kur'an'rn tamami, Hz. Osman mushafi-nin

ihtiva ettigi iste bu iki kapak arasindakidir. Ondan ne bir

sey eksilmis ne de ona bir ilavede bulunulmustur, Surele-

rin ayetleri acisindan onun tertib ve diizeni, Allah Teala ve

Resulii'nun tertib ve diizeni iizeredir. Onlardan biri ne one

ne de geriye ahnmistir. Ummet de kiraat ve tilavette oldu-

gu gibi butiin surelerin ayet tertibini ve yerlerini Peygam-

ber (s.a.v.)'den zaptetmis ve 6grenmi§tir. Peygamber

(s.a.v.)'in, Osman mushafinin ihtiva ettigi sekilde sureleri

de tertib etmis olmasi mumkundiir. Bunun daha sonra

iimmet tarafindan yapilmis olmasi ve onun, bunu kendi

basrna iistlenmemis olmasi da muhtemeldir. Bu ikinci go-

riis, gercege daha yakrndir" 133 demektedir.

Daha sonra ayri baplar halinde, genis bir sekilde sure

ve ayetlerin tertibi meselesini i§leyen134 Bakillani, -iddi-

alarm aksine- ayet tertibinin tevkifi oldugunu, ummetin

ictihad ve reyi ile olmadigini ve bunun viicubiyyeti iize-

133 Bakillani, intisar, s. 7-8.

I*" Bkz. Bakillani, a.g.e., s. 165-183.

126

rinde icmanin oldugunu^s belirtmekte; surelerin ise -ibn
Hazm'in ifade ettigi gibi- Hz. Osman'in rey ve ictihadiyla
tertib edUdigini;136 bu konuda ihfflafin olma^^^^
Ibn Abbas, iibey b. Ka'b ve Hz. Ali (r.a.) gibi kisilerin
mushaflarindaki sure tertibinin muhtelif olmasmin buna
isaret oldugunu ifade etmektedir. 137

i'cazii'l-Kur'an

1. i'caz'in Anlami

Bakillani, "el-tntisar fi'l-Kur'dn" diye bilinen kitabmin
"Babu'd-Delail ala enne'l-Kur'an Mu'cizerun li'n-Nebi
(s.a.v.)" adli boliimiinde Miilhitlerin, Kur'amn i'cazi konu-
sundaki bir sorularma soyle cevap veriyor:

"Kur'an ve Resulullah (s.a.v.)'m diger mucizeleri-
nm/ayat, mu'ciz(e) olmasmm anlami, hakikatte aciz olma-
makla beraber kullarin, ona giic yerirememeleri demektir
Dolayisiyla Kur'an ve Musa'nin asasi, kayadan deveninin
?ikmasi, ama ve alacaknm iyilestirilmesi, oliilerin diriltil-
mesi gibi peygamberlerin (a.s.) diger mucizeleri, her ne
kadar acizin acziyeti onlara taalluk etmese de, acizin, ken-
dismden aciz olmasmin ve ona giic yetirememe-sinin sahih

135
Bakillani, a.g.e., s. 126.

136
Bakillani, a.g.e., s. 167.

Bkz. Bakillani, a.g.e., s. 165-177.

127



oldugu seylerden aciz olmasina benzemesi cihetiyle,

tesbihen mucize olarak vasiflandinlmis olurlar." 138

Bakillani, Araplann, Kur'an'in bir benzerini getir-

mekten aciz olmalarrnin caiz olmamasrna delil olarak da

soyle diyor:

"§u bir gercektir ve kesindir ki acz, ancak mevcut ola-

na karsi olur. Eger bu asil iizere insanlar, Kur'an'in benzeri,

Musa'nrn asasi, oliilerin diriltilmesi, cisimlerin, kulak ve

gozlerin yaratilmasi, gizlenmis seylerin ve sozlerin kesfin-

den aciz olsalardi bu durumun benzeri onlarda mevcut

olmus olurdu, sanki onlar bunlara kadirmi? gibi bir durum

orataya gikardi. Durum boyle olmadigma gore kullarm ha-

kikatte Kur'an'in bezerini getirmekten aciz olmalarrnin caiz

olmadigi ortaya cikmistir; bu acziyet onlarda olmasa da,

Musa'nrn asasmi yilana cevirmekten ve benzeri seylerden

aciz olmak onlarda mevcut olmasa da." 139

Degerlendirme:

Ibn Hazm'm, Bakillani'den aktardigi bu ifadelerin

aynisi, adi gecen eserin ozetlenmis §ekli olan Nuketii'l-

Intisdr'da biraz kisaltilmi§ olarak yer almaktadir. 140 Bu du-

-

138 Fisal, V, s. 92.

139 Fisal, V, s. 93.

140 Sayrafl, Niiketu'l-intisar, s. 242. Bu konu, intisa/m mevcut olan birinci cildin-

de mevcut olmadigi icin ibn Hazm'm aktardigi ifadeleri orjinaliyle kar§ila§-

tirma imkanimiz olmadi.

128

rum, Ibn Hazm'm, Bakillani'nin soz konusu eserini oku-

yup inceledigini gostermektedir.

Bakillani, Ibn Hazm'm aktarmis oldugu bu goriisleri

diger kitaplarmda da dile getimektedir.141

2. Kur'an'in Mu'ciz Olup Olmadigi Meselesi

Kur'an'm i'cazi konusunda Es'ari'nin soyle bir gorii-

su rivayet edilmi§tir

:

"Benzerini gerirmeleri icin kendisiyle insanlara mey-

dan okunan mu'ciz, o, Allah Teala ile beraber ezeli olan ve

ondan asla ayrilmayan ilktir/el-evvel. O, bize indirilmemis-

tir ve biz, onu isitmemisizdir.i« Mushaflarda okunan ve

Kur'an'dan dinlenen ise mu'ciz degildir. Aksine benzeri

getirilebilir.
143" Bu gayet sakat ve batil bir goriistiir. Zira

kisinin, hie tammadigi ve duymadigi bir seyin benzerini

ortaya koymakla mukellef kilmmasi imkansizdir. Bunun

baska bir yolu yoktur. Evet, su kendi ifadeleridir: "Mu'ciz,

sadece bu olunca i§itilen ve okunan, bize gore mu'ciz de-

gildir, aksine bir benzeri getirilebilir."

i« Bkz Bakillani, Vcazii'l-Kur'an, s. 288; Bakillani, KMbu'l-Beyan 'ani'l-Fark bey-

ne'l-Mu'cizat ve'l-Keramat ve'l-Hiyd ve'l-KeMnat veS-Sihr ve'n-Narencat, Beyrut

1958, s. 9-12. Bu kondaki tafsilat icin bkz. Golciik, Bakillani ve Insanin Fiillen, s.

104-108.

i«Ffs«/,in,25,V,76.

I* Fisal, V, 76.
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Bu, tarhsmasiz olarak acik bir kiifiir ve Kur'an'a ayki-

n bir goriistiir. £unkii Allah Teala, miisriklerden onun gibi

bir sure, ya da on sure getirmelerini istemistir. Yine

Es'arilere gore kelam, surelerden olusmaz ve cok sayida

degildir. Aksine o, tektir. 144 Onun, Muslumanlarin goriisii

gibi baska bir goriisii daha vardir: "Okunan/methl, mu'ciz

olandir145
. Onun nazmi, mu'cizdir. 146"

Degerlendirme:

ibn Hazm, Kur'an'in mu'ciz olup olmadigi konusun-

da Es'ari'ye nisbet ettigi iki goriisten birincisinde yanilmis-

tir. Daha dogrusu, her ne kadar "Es'ari'nin, Kur'an'in

nazmi mucizdir diye ikinci bir goriisii de vardir" deyip ge-

cistirse de, Es'ari'ye birinci goriisii yaki§tirmak arzusun-

dadir ve yorumunu ona gore yapmistir. Ne var ki boyle bir

goriisu, E§'ari'nin ve talebelerinin eserlerinde bulmak

mumkiin olmadigi gibi onlar icin boyle bir seyi diisiinmek

bile imkansizdir.

Nitekim, Es'ari, Allah feala'mn, Peygamber (s.a.v.)'i

Kur'an'la destekledigini, uydurma da olsa bir benzerinin

getirilmesi igin meydan okudugunu, ancak miisriklerin,

buna giic yetiremedigini ifade etmektedir. 147

™Fisal,m,25.

146 Fisal, V, 76.

147 E^'Sri, Risale ila Ehli's-Sagr, s. 94.
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Kur'an'in i'cazi ile ilgili miistakil bir eser yazmis olan

Bakillani de Kur'an'in Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygam-

berliginin, dayandigi temel mu'cize oldugunu; onun bircok

mucizesi olmakla beraber bunlarin belirli §ahis, durum ve

zamanlara yonelik oldugunu, Kur'an'in ise biitiin insanlara

ve cinlere, kiyamete kadar biitiin zaman ve mekanlara yo-

nelik oldugunu ifade etmektedir. 148

"Kur'an'in nazmi mu'cizdir, giic; yetirilemez" 149 diyen

Bakillani, Kur'an'in bir benzerinin getirilmesi konusunda

insanlara senelerce meydan okundugunu; ancak Araplarm,

cok istekli olduklari ve Kur'an, kendi dillerinde nazil oldu-

gu halde buna tesebbiis edemediklerini, bundan aciz ol-

duklarini belirtmektedir. 150

Ancak, Bakillani'nin, Kur'an'm hem nazmi ve ibaresi,

hem de icerdigi gaybi haberlerle Hz. Muhammed (s.a.v)'in

dogruluguna delalet ettigini ifade ettikten151 hemen sonra,

kendisine sorulan "Kur'an, size gore kadim olup yaratil-

mislarin, insanlarin onun benzeri bir kelammm olmadigini

iddia ettiginiz halde Kur'an'm bir benzerinin getirilmesiyle

meydan okumak nasil caiz olabilir?" seklindeki bir soruya

148 Bkz. Bakillani, i'cazu'l-Kur'an, s. 8.

149 Bakillani, a.g.e., s. 15, 250.

150 Bakillani, a.g.e., s. 17-20; Bakillani, Temhtd, s. 167-168. Aynca bkz. Bakillani,

a.g.e., s. 170, 171; Bakillani, Beydn, s. 26-28.

151 Bakillani, a.g.e., s. 167-168.
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verdigi su cevap kafalarda soru isareti biraktirmakta ve ibn

Hazm'in yukardaki yargiya varmasina zemin hazirlamis

olma ihtimalini dogurmaktadir:

"Peygamber (s.a.v.), Allah Teala ile kaim olan kela-

min bir benzerinin getirilmesiyle meydan okumamistir. O,

sadece giizelligi, fesahah, ihtisan ve manasirun zenginligi

acisrndan onun ifadesi, ibaresi olan manzum harflerin ben-

zerinin getirilmesiyle meydan okumustur." 152

3. Kur'an'daki i'cazm Miktan

Kuran'daki i'cazin miktan konusunda da Es'ariler ile

onlara uyanlar soyle demistir:

"Mu'ciz, Kur'an'in en kisa suresi olan Kevser suresi

miktandir. Bunun a§agisi ise mu'ciz degildir." 153

Nitekim Bakillani, el-intisdr fi'l-Kur'an diye bilinen ki-

tabmda "Kur'an'daki bir sureden daha azi kesinlikle

mu'ciz degildir. Aksine benzeri getirilebilir" demektedir.154

Bu goriislerine, Allah Teala'nrn "Deki, onun benzeri bir

sure getirin" 155 seklindeki ayetini delil getirerek "Allah

Teala, bundan daha aziyla meydan okumamistir" dediler.

Diger mvislumanlar ise az olsun cok olsun Kur'an'm ta-

"2 Bakillani, a.g.e., s. 178-179.

J53 Fisal, in, 29.

154 Fisal, V, 90.

155 Bakara: 23.

maminin mu'ciz oldugu goriisune vardilar. Bu da aksi caiz

olmayan gercek goriistiir. 156

Yine Bakillani, adi gecen eserinin be§inci boliimun-

de/sifr "Allah Teala'nrn, insanlan aciz birakacak ba§ka bir

Kur'an te'lif etmesi caiz midir?" seklindeki bir soruya

"Evet, Allah Teala, buna kadirdir. Bu konuda ondan baska

hig kimsenin sayamayacagi kadar cok miktarda smrrsiz bir

te'life kadirdir. Ancak bu te'liflerin, her yonden eri§ilemez

olmasi gerekir" diye cevap vermektedir.157

Degerlendirme:

Ibn Hazm'm, i'cazm miktan konusundaki bu tespit-

leri dogrudur. Zira Bakillani, intisdr'da Kur'an'daki i'cazm

miktan konusunda, "Biz, bir ayetten az olan mu'cizdir,

demiyoruz; biz, mu'ciz, ancak en kisa bir sure veya bir sure

miktanndaki bir ayettir diyoruz" 158 demektedir.

Buna gerekce olarak da Hz. Peygamber (s.a.v.)' in,

Kur'andaki bazi kelimelerin yerine esanlamlilan-nm kulla-

mlmasma, manamn degismemesi kaydiyla, izin vermesini

gostermekte ve Peygamber (s.a.v.)'in bu musamahasinrn,

bir-iki kelime miktarmm mu'ciz olmamasrndan kaynak-

landigmi ifade etmektedir. 159

'56 Fisal, m, 29.

is' Fisal, V, 90.

"a Sayrafi, Nuketu'l-intisar, s. 307.

159 Sayrafi, a.g.e., s. 321.
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Bakillani, i'cazu'l-Kur'an'mda da "Fasl fi Kadri'l-

Mu'ciz mine'l-Kur'an" basligi altinda bu konudaki goriis-

lerini genis bir §ekilde aciklamakta; Kevser suresi kadar da

olsa bir sure miktarrndaki ayetin mu'ciz oldugunu, bundan

daha aziyla meydan okunduguna dair bir delilin olmadi-

grni belirtmekte ve basta Es'ari olmak iizere taraftarlarrnrn

cogunlugununbu goriiste oldugunu ifade etmektedir.160

Yine Bakillani, -aynen Ibn Hazmrn aktardigi gibi- Al-

lah Teala'nin, Kur'an'rn bir benzerini yaratmaya kadir ol-

dugu gibi ondan daha belig ve ustiin bir nazrm yaratmaya

da kadir oldugunu ifade etmektedir.161

.

"o Bakillani, Vcazii'l-Kur'an, s. 254.

i« Bkz. Bakillani, a.g.e., s. 290; Sayrafi, a.g.e., s. 284.
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II. IMAN KUFUR MESELESI

1. imamn Mahiyeti

Imanin mahiyeti konusunda cesitli guruplarin gorii§-

lerini aktaran Ibn Hazm, Cehm b. Safvan ile Ebu'l-Hasen

el-Es'ari el Basri ve taraftarlarimn §u goriiste olduklarrni

iddia ediyor: "Iman, sadece kalp ile Allah (a.c.)'i bilmektir/

ma'rifet1
, kalp ile akittir2, tasdiktir3 . Ki§i, dili ve ibadetiyle

Yahudilik, Hiristiyanlik ve diger kiifiir cesitlerini izhar etse

bile, eger kalbi ile Allah (a.c.)'i biliyorsa/'arafa o ki§i, cen-

netlik bir muslumandir4
; Islam diyannda takiyyesiz olarak

kiifrii ilan etse, putlara tapsa, Yahudilik veya Hiristiyanli-

ga intisab etse, haca tapip teslisi ilan etse ve bu durumda

olse bile o ki§i, mii'mindir; Allah (a.c.) katinda onun imam

kamildir; Allah Teala'nm velisi olup cennetliktir.5"

1 Fisal, m, 227.

2 Fisal, V, 73.

3 Fisal, HI, 228. E§'ariler, imam "marifet" olarak degil "tasdik" olarak kabul edi-

yorlar. (Bkz. Es'ari, Luma', s. 123.) "Tasdik ile marifetin her ikisi de kalbi bir is

olmalanna ragmen aralannda farkhhk vardir. Tasdik kalpte bir kesb ve ihti-

yar neticesi meydana gelir. Marifet ise kesb ve ihtiyar olmaksizm kalpte beli-

riveren bilgidir." (Golcuk-Toprak, Kelam, s. 119.) GSriildiigu kadanyla Ibn

Hazm, boyle liigavi bir ayinmi goz oniinde bulundurmamistir.

"F(Sfl/,m,227.

5 Fisal, V, 73. Aynca bkz. ibn Hazm, ed-Durra flmd Yecibu i'tikdduh, thk. Ahmed
b. Nasir el-Hamed, Kahire 1988/1408, s. 329-330. Es'ari, ibn Hazm'in kendisi-

ne nispet ettigi bu goriisleri Cehm b. Safvan'a nispet etmektedir. (Bkz. Es'ari,

Makalatu'l-islamiyyin, 1, 213-214.)
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Cehmiyye, Kerramiyye, Es'ariyye ve Ebu Hanife'nin

mezhebinde gidenlerin bu konudaki delilleri aynidrr. Di-

yorlar ki:

"Kur'an, acik bir Arapca ile nazil olmustur ve Arap

dili ile Allah Teala ve Resulii (s.a.v.), bizlere hitap etmis-

lerdir. iman da lugatta sadece tasdik demektir. Organlar ile

yapilan ameller ise lugatta tasdik diye adlandrrilmaz, do-

layisiyla ameller, iman degildirler. Yine iman, lugatta tev-

hid demektir. AmeUer, tevhid olarak adlandmlmazlar; do-

layisiyla iman degildirler. Eger Ameller, tevhid ve iman

olsaydi onlardan bir sey kaybeden imanim kaybetmis olur-

du; imandan aynlmis olur ve mu'min olmamasi gerekecek-

ti."
6

Es'ariler, "islam'i izhar eden kisinin, Allah Teala ve

Resuliine sovgiilerin en cirkiniyle sovmesi, onlari takiy-

yesiz ve dolaysiz olarak dili ile yalanlamasi ve bunu be-

nimsedigini ifade etmesi, bunlarin hicbiri, kiifur degildir"

dediler. Sonra Muslumanlann hisrruna ugramaktan korka-

rak, "Fakat bu, o kisinin kalbinde kufrun var olduguna de-

lildir" dediler.7 Bu minvalde Es'ariler yine soyle diyor:

« FisaJ, m, 228.

>
Fisal, V, 85, HI, 259. Aynca bkz. ibn Hazm, el-Muhalla, Beyrut trs., XI, 411-414.

E§4i,'buna benzer bir goru5u Miircie hrkalanndan birinin reisi olan Ebu

Muaz'a nispet etmektedir. (Bkz. E§'ari, Makalatii'l-isliimiyyin, 1, 222.)
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"Iblis, ilk once inkar etmis, daha sonra da Adem

(a.s.)'e secde konusunda Allah Teala'ya isyan ederek bu

inkarmi aciga vurmu§tur. iblis, burada kesinlikle Allah

Teala'yi hak olarak tammamis, bilmemis; Allah (a.c.)'m

onu atesten, Adem (a.s.)'i de toprak ve camurdan yaratti-

gmi, ardmdan Allah (a.c.)'m ona Adem (a.s.)'e secde etme-

sini emretmesini kesinlikle tammamis, bilmemis/' arafa;

bundan sonra da Allah (a.c.)'m Adem (a.s.)'i mukerrem

kildigini asla bilmemistir. Iblis, Allah (a.c.)'tan, kiyamet

giinune kadar kendisine miihlet vermesini de kesinlikle

istememi§tir."8

Onlara, "Yaziklar olsun size! bu, Allah (a.c.) ve Resxi-

lii (s.a.v.)'nii yalanlamaktir, Kur'an'i inkardir" dedigimiz-

de ise bize "iblis, onlarrn tamammi sadece §akalasmak ve

alay etmek maksadiyla, tanrmaksizin/ marife ve inanmak-

sizin/itikad soylemi§tir" diye cevap verdiler. Bu, Rafizi

Galiyye'sinin kiifrunden sonra en asm ve en garpici kufur-

diir. Devamla soyle dediler:

"iblis, Adem(a.s.)'e secde etmeyi terk etmek ve Adem

(a.s.)'den ustiin olduguna inanmak sxiretiyle Allah Teala'ya

isyan etmekle kafir olmami§tir. O, sadece kalbinde var olan

Allah Teala'yi inkardan dolayi kafir olmustur."9

8 Fisal, V, 75. Aynca bkz. ibn Hazm, ed-Durra, s. 329-330.

' Fisal, V, a.y.
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Es'ariler, yine "Firavun, Musa'nin gercekten Allah

kahndan mu'cizeler getirdigini bilmiyordu. Hz. Muham-

med (s.a.v.)'in zamanindaki Yahudi ve Hiristiyanlar da

onun gercekten Allah (a.c.)'in elcisi oldugunu kesinlikle

bilmiyorlardi; onun isim ve sifatlarinin Tevrat ve Incil'de

yazili oldugunu bilmiyorlardi. Onlardan bunu bilip te giz-

leyerek kufrii ilan etmeyi surdurenler, Hayber ve Beni

Kurayza'da Peygamber (s.a.v.)'le savasmaya devam eden-

ler ve digerleri, Allah (a.c.) katrnda mu'rnin idiler; Allah

(a.c.)'rn velileri ve cennetliktirler" dediler.10

Onlara, yaziklar olsun size! Bu, Allah (a.c.)'i yalanla-

mak demektir. Zira Allah Teala, "Onu yanlarindaki Tevrat ve

incil'de yazili buldular"11
, "Onu, bz ogullanni tanidiklan gibi

tamrlar"12 ve "Ashnda onlar sent yalanlamiyorlar"13 diye bu-

yuruyor dedigimizde de bize bu ayetlerin, onlarrn, onu,

anlamrni bilmedikleri, ne oldugunu anlamadiklari bir ta-

kim yazilar olarak bulduklan; kisinin komsusunu tanimasi

gibi, onu Muhammed b. Abdillah b. Abdilmuttalib olarak,

bir sahis olarak tanidiklan anlaminda oldugunu soyledi-

ler. 14

in r ru10 Fisal, V, a.y.

11 A'raf: 157. "J#>JVIj Ajjj5!i ^i ^iie. l$jSSi «ji*J'

12 Bakara: 146. "?&$ uAw l*S AJjijij"

13 En'am:33."a^V f
«4i"

i* Fisal, V, 75-76.
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Bu, carpici bir kufurdiir, Allah Teala'nin kelamrm ye-

rinden kaydirak tahrif etmek demektir, igrenc bir gunahtir,

ahmakliktrr, zorlama bir anlamdir. Bu goriis sahiplerine

"Kitdbu'l-Yekin fi'n-Nakdi 'ala'l-Miilhidine 'an Msi'l-Le'in ve

Sairi'l-Kdfirin" adh kitabimrzda cevap verdik. O kitabimiz-

da onlarrn biiyuklerinden, Kayrevan halkindan "Attaf b.

Dunas" 15 adrndaki bir adamin bu goriisu savunmak icin

'

kaleme aldigi bir kitaptaki goriislere yer verdik. 16

Onlarrn hepsi, "Yeryiizunde kalbiyle Allah (a.c.)'in

hak olduguna inanan hicbir Yahudi ve Hiristiyan yoktur"

dediler.17

Bakillani de el-intisar fi'l-Kur'dn adh eserinde Allah

Teala'nin, "Kullan iqin kufre rdzi olmaz"18 ve "fesadi sevmez"19

seklindeki ayetlerinin manasrnm, Allah, salih kullan icin

fesadi sevmez ve Mu'rnin kullarrnin kafir olmalarina razi

olmaz, demek oldugunu ifade etmekte; Allah (a.c.)'m, kul-

larmdan herhangi biri icin kiifre razi olmadigi, yine onlar-

dan herhangi biri icin zulmu sevmedigi seklindeki bir an-

lami kastetmedigini soylemekte; ardrndan "kufur ve zul-

15 Bakabildigimiz kaynaklarda boyle bir §ahisla ilgili olarak herhangi bir kayda

ve bilgiye rastlayamadik.

" Fisal, V, 76.

17 Fisal, V, 90. Aynca bkz. ibn Hazm, el-Mam ft Usuli'l-Ahkam, Beyrut 1404, 1 (I.

ciiz), 122. E§'arilerin boyle bir ifadesine rastlamadik.

is Ziimer: 7. "J^ >M v^J&j"
19 Bakara: 205. "SU^MW* &lj
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mii, kiifiir ve fesat ehli i<;in ister ve onlar igin razi olur"

demektedir.20

Onlarin hepsi, "Allah (a.c.)'in kafirlere dini bir nimeti

kesinlikle yoktur" dediler. Seyhleri Es'ari de "Allah (a.c.)'

in, kafirler iizerinde diinyevi bir nimeti de yoktur" demek-

tedir.21

Degerlendirme:

Ibn Hazm'in, imanin mahiyeti konusunda Es'arilere

atfettigi goriislerde hata ettigini diisuniiyoruz. Zira, E§'ari,

Ibn Hazm'm kendisine nispet ettigi bu goriislerin benzerle-

rini Makaldtu'l-isldmiyyin adh eserinde on iki frrka halinde

ele aldigi Murcie'nin cesitli kollarma atfetmektedir.22 An-

cak burada sunu hemen ifade edelim ki Es'ari'nin cesitli

Mxircie firkalarma nispet ettigi bu goriister, Ibn Hazm'm

kendisine atfettigi goriisler kadar asm ve nviibalagali de-

gildir.

Es'ari, "Size gore Allah Teala'ya "iman" nedir?" sek-

lindeki bir soraya "Allah Teala'yi tasdiktir" diye cevap ve-

20 Fisal, V, 90. Bu ifadelerin ayrnsi Bakillaru'nin soz konusu eserinde gegnektdir.

(Bkz. Bakillani, Intisar, s. 487-488.) Bu durum, Ibn Hazm'in gergekten

Bakillani'nin soz konusu eserini okuyup inceledigini gostermektedir.

Bakillani, aym diisuncelerini diger eserlerinde de dile getirmektedir. (Bkz.

Bakillani, Ins&f, s. 162, 165.)

a Ffea/, V, 90.

22 Bkz. Es'ari, Makalatu'l-islamiyyin, 1, 213-225.
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rerek -Ibn Hazm'm da zikrettigi- delilleri gerekge goster-

mektedir.23

Yukanda adi gecen eserde de Ehl-i Sxinnet ve Ashab-i

Hadis'in itikadi gorii§lerini -kendi gorxisleri de diyebiliriz-

24 kisa ve toplu olarak zikrettigi bir boliimde, "imanm,

soz/kavl ve amel olduguna, artip eksildigine inaniyorlar" 25

demektedir. Yine Ehl-i Siinnefin ittifak ettigi konulan sira-

ladigi RisMe ila Ehli's-Sagr bi Babi'l-Ebvab adh eserinde de

"Allah'm kitabmdan Resulullah'a gelenlerin tamami ile

onun, nakli sabit sunnetini tasdik iizerine icma etmisler-

dir" diyor. Ardmdan da "Onun ahkamiyla amel, mii§kil ve

miite§abihiyle nassi ikrar etmek ve nassma inanmakla be-

raber tefsirine ilmen vakif olamadigi her §eyi de Allah

Teala'ya havale etmek vaciptir" demektedir.

Goriildugu gibi E§'ari, imam "tasdik" olarak kabul

etmekle beraber, ameli -iddialarin aksine- iman konusun-

da tamamen ihmal etmis degildir. Ayrica Es'ari'nin, ima-

nm, ibadetlerle arthgina, giinahlarla da eksildigine inan-

masi,26 onun, amele verdigi onemin bir gostergesi olsa ge-

rek.

23 Es'ari, Luma', s. 123.

24 Es'ari, aktardigi Ehl-i Siinnefin goruslerine katildigiru bu bolumiin sonunda

ifade etmektedir. (Bkz. Es'ari, a.g.e., I, 350.)

25 Es'ari, Makalatu'l-islamiyyin, 1, 347. Ayrica bkz. Ibn Asakir, Tebyin, s. 162.

26 Bkz. Es'ari, RisMe ila Ehli's-Sagr, s. 155.
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Giinahlarin, kisiyi imandan cikarmadigrni ifade eden

Es'ari'ye gore kisinin imanini ancak kufur yok eder; Ehl-i

Kible'den giinah isleyenlarin, giinahlarindan dolayi iman-

dan cikanlmaksizrn, ser'i hiikiimleri yerine getirmeleri em-

redilir.27

Bakillani de Es'ari gibi imam kalp ile tasdik olarak

tammlamakta ve soz konusu delilleri dile getirmektedir.28

Ikrar ve amelin de kalpte var olan imamn ifadesi oldugunu

ve ona delalet ettigini belirtmekte; "imamn, tasdik, ikrar ve

amelden olustugu" seklinde varid olan haberleri inkar et-

mediklerini ancak bunun, hem diinyada hem de ahirette,

hem kullar acisindan hem de Allah Teala acisindan makbul

olan hakiki bir imana isaret oldugunu; zira dili ile mii'min

oldugunu ifade ettigi ve ibadetlerini de yaptigi halde kal-

binde imam olmayan kisinin, zahiren mii'minlerce mii'min

kabul edilse de hakiki mii'min olmadigrni; bunun tarn aksi

olarak da dili ile kiifrii ikrar ettigi halde kalbiyle tasdik sa-

hibi olan kisinin de Allah katinda mii'min oldugunu ifade

etmektedir.29

Bu son ciimledeki goriislerine "Kim iman ettikten sonra

Allah'i inkar ederse -kalbi iman ile dolu oldugu halde (inkara)

zorlanan haric- kim kalbini kufre aqarsa, iste Allah'in gazabi

27 E§'ari, a.g.e., s. 156.

28 Bakillani, insaf, s. 22, 55; Bakillani, Temhid, s. 389-390.

2' Bakillani, insaf, s. 55-56.
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bunlaradir; onlar icin buyiik bir azap vardir"30 sekilindeki ayeti

delil olarak gosteren Bakillani, Ibn Hazm'in iddia ettigi gi-

bi keyfi bir sekilde kiifrii izharrn imana zarar vermedigi

seklinde bir goriiste bulunmamaktadir.

Es'ariligin onemli simalarmdan Fahreddin er-Razi de

iman goriisiinu soyle ozetlemektedir:

"Dilde iman sozuniin onaylamaktan (tasdik) ibaret

oldugunda tartisma yoktur. Dende ise Peygamberin (s.a.v.)

getirdigi zorunlu olarak bilinen her nesneye inanmaktir.

Mu'tezile, buna muhalefet edip, iman taatlara (samil) bir

isim yapmislardir. Selef; onun kalp ile tasdik, dile ile itiraf

ve esaslan yerine getirme oldugunu soylemislerdir. Deli-

limiz; eger bu taatler dinde, iman denilenlerden bir ciiz ol-

saydi, imam taatla kayitlamak tekrar ve isyanla kayitlamak

celisik olurdu."31

"Bize gore iman artmaz ve eksilmez. Qiinku iman,

Peygamberin getirdigi zorunlu olarak bilinen her nesneyi

onaylamanin adi olunca, bu mertebele§meyi kabul etmez.

Bunun icin iman denilen nesne artik ve eksik olamaz."32

"Mu'tezileye gore iman, ibadetlerin yerine getirilin-

mesinin ismi olunca her ikisine de konu olabilir. Selefe go-

re iman; ikarar, itikat ve amelin adi olunca boyle artar ve

30 Nahl: 106.

31 Razi, a.g.e., s. 268.

32 Razi, a.g.e., s. 269.
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eksilir. Buradaki tartisma dili ilgilendirir. Her bir firkanin

dayandigi deliller vardir. Uzlastirmak ici soyle denebilir.

isler, onaylamanrn neticeleridir. imanin artmaz ve eksil-

mez oldugunu gosteren her nesne imanin aslrna aittir. Ar-

tar ve eksilebilecegini gosteren de imanin kemaline ait-

tir." 33

"Kiifiir, Peygamberin (s.a.v.) getirdigi zorunlu olarak

bilinen nesneyi inkar etmektir. Bundan dolayi kibleye yo-

nelen hig kimseyi kafir gormeyiz." 34

Ibn Hazm'in, Attaf b. Dunas adindaki bir sahsa da-

yanarak iblis, Firavun ve Medine'li Yahudi ve Hiristiyanla-

rin tutumu ile ilgili olarak Es'arilere atfettigi goriislerin de

Es'arilerle hicbir ilgisi yoktur. Zira Es'arilerin eserlerinde

bu iddialarrn tarn tersi goriisler dile getirilmektedir.35

"Allah Teala'nin, kafirlere diinyevi veya dini bir ni-

metinin olup olmadigi konusu"nda ise ibn Hazm'rn isabet

ettigini goriiyoruz. Zira Es'ari ile Bakillani, eserlerinde sik

sik imanin, Allah Teala'nin en biiyiik liituf ve nimeti oldu-

gtinu, kafirlerin boyle bir nimetten mahrum edildigini

33 Razi, a.g.e., s. 269-270.

34 Razi, a.g.e., s. 270. •

35 Bkz. E§'ari, Risale ila Ehli's-Sagr, s. 94-98; E§'ari, Istihsanu'l-Havd, s. 7; Bakillani,

intisdr, s. 432, 452, 457, 458, 531; Beyhaki, Ahmed b. Hiiseyin, el-i'tikad ve'l-

ir§ad ild Sebili'r-Re§ad aid Mezhebi's-Selefve Ashabi'l-Hadis, thk. Ahmed isam el-

Katib, Beyrut 1401, s. 255-256.
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vurgulamaktadirlar.3* Es'ari, AUah Teala'nin kafirler iize-

rinde diinyevi bir nimerinin de olmadigi goriisxindedir.

Ona gore kafirlerin, her ne kadar diinya nimetlerinden ya-

rarlandiklan goriilmekte ise de sonuc itibariyle zehirli bal

yiyen kisi gibi -Ahiret hayatmda- akibetleri hxisran oldugu
icin bu, onlar icin bir nimet sayilmaz.37 Bakillani ise diinya

hayatmda Allah Teala'nin kafirlere nimet verdigi diisiince-

sindedir.38

2. iman - istidlal !li§ kisi ya da TaklTd? iman

"Delile dayanmadan Islam'a inanan ki§i, mii'min
olur mu? Ya da sadece delile dayanan kisi mi mii'min ve
miisliiman olur?" konusunda Simnani haric biitun E§'ariler

ile Muhammed b. Cerir et-Taberi,3' ancak delile dayanan
kisinin, miisliiman olabilecegi; aksi takdirde miisliiman

olmayacagi goriisiine vardilar.

Taberi dedi ki: "Ergenlik cagma girmi§ her erkek ve
kadin, eger istidlal yoluyla Allah (a.c.)'i biitun isim ve sifat-

36 Bkz. E5'ari, ibane, s. 133, 134; E§'ari, LumC, s. 133; E?'ari, Risale ila Ehli's-Sagr,
s.151; Bakillani, insdf, s. 19.

37 Kurtubi, a.g.e., IV, 320.

38 Razi, Fahreddin, Tefsfr-i Kebir Mefatihu'l-Gayb, cev. Komusyon, Akgag yay.,
Ankara 1988, H, 448; Kurtubi, a.g.e., IV, 320.

39 Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir b. Yezid et-Taberi, Taberistan bolgesinde
dogmu§,

Bagdat'a yerle§ip orada h. 310 senesinde vefat etmi5tir. (ibn
Hallikan, Vefeyatii'l-A'ydn, I, 456.)
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lanyla tanimazsa kafir olur, mah ve cam helal olur. Erkek

ve kiz cocuklar, yedi yasina girdiklerinde istidlal iizerine

talim ve terbiye gormeleri onlara vacip olur." 40 Es/ariler ise,

"Ergenlik cagina girmeden bunlara istidlal/delil aramak

gerekmez" dediler.41

Es/ariler, mideyi bulandiran, Musliimanlann tiiyleri-

ni diken diken eden, kulaklan nrmalayan, ifade edeni ile

Allah (a.c.)'m arasim acan bu gorii§leriyle yetinmeyerek,

onlan ilzam etmek icin bize malzeme olacak su ifadelerde

bulundular: "Ergenlik cagma girdikten sonra siipheye dii-

sup yalanlamadikca hie kimsenin islam'i sahih olmaz;42

nubiivvet ve tevhidin delaleti konusunda, onlann sihhati-

ne inanan kisinin yaptigi ara§tirma sahih olmaz,43"

Bu gurup, "Herkes biliyor ki taklit, zem edilmigtir ve

istidlal ile bilinmeyen sey de taklittir" diyerek bu goriisle-

rine delil getirdiler ve Allah (a.c.)'m su ayetlerini zikretti-

icr.

"Biz, babalanmizi bir din iizerinde buld.uk, biz de onlann

izlerine uyanz."i5

*»Fisal,W,67.

"Fisal, TV, 67, 74.

a Fisal,W, 74.

« Fisal, V, 86.

«F/s«/,rV,67.

* Zuhruf. 23.
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"Ben size, babalarinizi iizerinde buldugunuz (din)den da-

ha dogrusunu getirmissem (yine mi bona uymazsiniz)?"46

Bakillani'nin el-intisdr fi'l-Kur'dn adh eserindeki su

sozii onun kufrune en biiyiik delildir: "Muhammed b.

Abdulmuttalib'den Kur'an'i dinleyen kifinin, Kur'anrn

onun icin bir mu'eize olduguna ve onun elinde izhar edil-

digine ve onun tarahnda dogduguna, bolgedeki ve gevre-

deki halka ve haber tasiyicilara sormadikca ve o dili konu-

san uzak bolgelerdeki ki§ilerin durumunu ogrenmedikce

hemen inanmasi gerekmez. Tespit ve arastrrmadan sonra

bu konuda kendisini gecen bir kisinin olmadigmi da ogre-

nince, iste o zaman onun nubiiwetine inanmasi ona gerek-

li olur."47 Onun garip goru§lerinden birisi de fudur:

"Ammi, kendisine bir haber/fetva ula§tigmda beldesindeki

en fakih ki§iye bunu sormasi ona farzdir. O fakihten fetva-

yi aldigrnda artik o fetvaya uymasi ona farz olur. Bu konu-

da ba§ka bir fetva i§itince artik onceki fetvaya uymasi ona

caiz olmaz, ikinci defa gidip sormasi gerekir. ister onceki

fakihe ister ba§ka bir fakihe sorar. Artik aldigi ikinci fetva-

ya uymasi ona farz olur. Bu, boyle devam edip gider."48

46 Zuhruf: 24. Delil olarak getirilen diger ayetler, Bakara: 170, Ahzab: 67.

47 Fisal, V, 93. Bu ifadelerin bir benzeri, Bakillaru'nin Temhid'inde yer almakta-

dir. (Bkz. Bakillani, Temhtd, 179-180.)

48 Fisal, V, 96. Aynca bkz. ibn Hazm, el-ihkSm, II (VI. Ciiz), 271. E§'artlerin eserle-

rinde boyle bir gortije rastlamadik.
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Degerlendirme:

Es'arilerin, din konusunda delile ve ara§tirmaya bii-

yiik bir onem verdikleri bir gercektir.49 Ancak yukanda id-

dia iildigi gibi bir talepleri yoktur. Nitekim Es'arilere

karsi yapilan bu tiir iddialara deginen50 Siibki, Es'ari'nin,

mukallidin imaruru sahih olarak kabul etmedigi seklindeki

ithama karsi Ebu'l-Kasrm el-Kuseyri'nin bu konudaki red-

diyesini aktarmaktadir. Kuseyri, bu iddialarin asilsiz, yalan

ve iftira oldugunu belirterek Es'ari'ye gore imanin "tasdik"

odugunu, nitekim Ebii Hanife'nin de bu gorxi§te oldugunu;

biitiin miisliiman avami zahirde mu'min ve miisliiman

olarak kabul ettiklerini, onlar hakkrnda husn-ii zan besle-

diklerini, onlarrn da kendilerine gore bir nazar ve istidlal-

lerinin oldugunu ve Allah Teala'yi tanidiklarrm, kalplerin-

dekini ise ancak Allah Teala'nm bilebilecegini; Islam diya-

rmdaki herhangi bir sahsi, xizerinde kiifiir alameti olma-

dikca, onun kestigini yediklerini ve arkasmda namaz kil-

diklarrni, onu olii bulduklarrnda yikayip namazini kildik-

larrm ve onu miisluman mezarligrna gomduklerini, ona

miisliiman muamelesinde bulunduklarini ifade etmekte-

dir.51

-

49 Bkz. E§'ari, Luma', s. 17-31; E§'ari, Istihsanu'l-Havd, s. 1-11 Bakillani, insaf, s.

21-22; Bakillani, Takrib, 1, 210-227.

50 Siibki, Tabakat, ffl, 385.

si Siibki, a.g.e., m, 418-419.
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Daha sonra Kuseyri, Es'ari'nin "Avam, kelam ilmini

bilmedikce mukallid sayiliyrr, dolayisiyla mii'min degildir-

ler" diye bir ifadesinin olmadigini ve iman konusunda

boyle bir sart ko§madigiru zikretmektedir.52 Bu arada

E§'ari'nin itikadi ile Tahavi'nin itikadi arasindaki benzerli-

ge deginen Kuseyri, azap-mukafat ve teklifi ma la yutak

gibi iki-iic konu di§mda aralarrnda fark olmadigini belirt-

mektedir.53

ibn Asakir de Ehl-i Siinnet ve'1-Cemaaftan bazi kisi-

lerin, E§'ari'yi gesitli meselelerde hatah bulduklarmi; ancak

bu meselelerin, Es'ari'yi kiifiir veya bid'atla nitelendirecek

kadar onemli olmadigini belirtmekte;54 ardmdan da Es'ari'

nin, ibdne'run basmda srralamis oldugu inane ilkelerini ak-

tararak bu ilkelerde elestirilecek bir tarafm olmadigini ifa-

de etmektedir.55

52 Siibki, a.g.e., m, 420.

53 Siibki, a.g.e., IB, 386-387.

54 Ibn Asakir, Tebyin, s. 140.

55 Es'ari'ye yapilan bu haksiz itham konusunda aynca bkz. Kurtubi, a.g.e., TV,

320; Alusi, Ebu'1-Fadl Mahmud, Ruhu'l-Me'ani fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Azim, Bey-

rut trs., XXI, 95. iman-kiifur meselesi ve bunlann amelle iliskileri konusun-

dan genis bilgi igin bkz. Kilavuz, a.g.e., s. 19-93.
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III. NUBUWET

1. Peygamberlerin Gunahlar Kar§ismdaki Konumu

Peygamberlerin (a.s.), giinah isleyip isleyemedigi ko-

nusunda aralarrnda Mxircie'den Kerramilerin, Es'arilerden

Ibn Tayyib el-Bakillaru ve onu takip edenlerin aralannda

bulundugu bir gurup, "Allah Teala (a.c.)'in resulleri

(s.a.v.), sadece tebligde yalan soylemek haric, biiyuk-kiicuk

biitiin giinahlan islerler" 1 goriisundedirler ki bu, Hiristi-

yanlarin da gorii§udur.

Bazi Kerramilerin, peygamberlerin (a.s.), tebligde de

giinah islemeleriniri caiz oldugu goriisiinde olduklarrni

duydum. Bakillani ise ogrencisi Musul kadisi Ebu Cafer es-

Simnani'nin kitabmda2 soyle diyor:

"Sadece tebligde yalan soylemek haric, biiyiik-kuciik

biitiin gunahlar, peygamberlere caizdir, miimkundur; kafir

olmalari caizdir, miimkiindiir. Peygamber (s.a.v.)'in, bir

seyi yasaklayip da daha sonra onu islemesi, o yasagrn nesh

edildigine delil degildir. £iinku o, Allah (a.c.)'a isyan etmis

olarak onu yapmi§ olabilir. Sahabesinin onu bu konuda

ayiplamalan da gerekmez. Muhammed (s.a.v.)'in umme-

tinde, kendisinden daha efdal birinin olmasi, bi'setinden

1 Fisal, TV, 5. Aynca bkz. Fisal, IV, 53, V, 6, 94; ibn Hazm, ed-Durra, s. 379.

2 Anlagildigi kadanyla bu kitabm adi, "KMbu'l-Kebir" dir. (Bkz. Fisal, V, 94, 95.)
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olumiine kadar caizdir."3 Simnani, (Kitabu'l-Kebir'm)i

imamet boliimunde soyle diyor:

"Eger, Peygamber (s.a.v.)'in tebligde yalan soylemek-

ten masum olmasina aklin delaleti olmasaydi, tipki diger

fiil ve sozlerinde masum olmasirun vacip olmamasi gibi,

tebligde de masum olmasi vacip olmayacakti." Bu bolii-

miin baska bir yerinde de "Ayni sekilde Peygamberin,

risaleti eda ettikten sonra kafir olmasi da caizdir" demek-

tedir.5

Bu goriis, kahksiz bir kiifurdur, saf bir sirktir, Is-

lam'dan irtidattrr.6 Dikkat edin! o, Peygamber (s.a.v.)'e kiif-

rii, zinayi, livatayi, isyani, hirsizkgi ve butiin gunahlari ca-

iz goriiyor. Islam'a karsi bundan daha biiyiik bir tuzak mi

olur?7

Baska bir gurup da "Peygamberlerin (a.s.), biiyiik

gunahlardan birini i§lemeleri kesinlikle caiz degildir. An-

cak onlarm, kasith alarak kiicuk giinah i§lemeleri caizdir"

goriisune vardi. Bu goriis, ibn Furek el-Es'ari'nin gorusii-

diir.8

s Fisal, IV, 5. Aynca bkz. Fisal, W, 53, V, 6, 94.

*Fisal,W,95.

5 Fisal, V, 94.

6 Fisal, W, 5.

7 Fisal, V, 94.

8 Fisal, IV, 5, 6.
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Bakillani'nin arkadasi ibn Furek, Peygamber (s.a.v.)'e

kadinlan opmek ve onlara tacizde bulunmak gibi kiicuk

giinahlan caiz goriiyor. Onlarm hocasi Ibn Miicahid el-

Basri ise biitiin bunlan kabul etmiyor, imkansiz goriiyor.9

Degerlendirme:

Peygamberlerin masumiyeti/ ismetii'l -enbiya konu-

sunda ^esitli gorii§lere sahip olan Es'arilerin bir kismi,

peygamberlerin, dogumdan oliime kadar masum olduklari

gorii§unde iken cegunlugu ise sadece bi'setten sonra isme-

tin vacip oldugu; peygamberlikleri doneminde biiyiik gii-

nahlan mutlak olarak, kiicuk giinahlan da kasith olarak

islemekten masum olduklari goriisiindedirler. 10

Es'ari, bi'setten sonra peygamberlerin, biiyiik ve kii-

cuk gunahlardan masum olduklari goriisunde11 iken Bakil-

lani'nin, mevcut eserlerinde, peygamberler igin kii^iik gii-

nah/sagair, nisyan ve sehve cevaz/imkan verdigini gor-

mekteyiz.

9 Fisal, V, 94.

10 Razi, Fahreddin, 'ismetii'l-Enbiya, Humus 1388, s. 3; Sehristanl, Nihdyetu'l-

ikdam, s. 445; Ici, Adududdin Abdurrahman b. Ahmed, KMbu'l-Mevahf, thk.

Abdurrahman 'Umeyra, Beyrut 1997, HI, 416, 427, 428; Sevkani, Muhammed

b. Ali, Fethu'l-Kadir, Beyrut trs., Ill, 390. Biiyuk-ku?iik giinah konusunda ge-

nij bilgi i?in bkz. Kilavuz, a.g.e., s. 86-93.

" Razi, Kelama Gin's, s. 244; Bagdad!, Abdulkahir, el-Fark beyne'l-Firak, Beyrut

1977, s. 210.
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Bakillani, intisar'da "peygamberlerin unutmalarinrn
cevazi" konusunu islerken onlar icin kiiciik giinahlan caiz

gordiiklerini ifade etmekte;12 soz konusu meselenin so-

nunda da "Giinahlar ise tevkifin (naslarin) engel oldugu
kadan disinda peygamberler icin caizdir" 13 demektedir. Bu
minvalde el-fa, Bakrilani'nin, teblig disinda ismetin aklen

vacip olmadigi goriisiinde oldugunu belirtmektedir. 14

Eserlerinde Ibn Furek ve Bakillani'den oldukca yarar-

landigi anlasilan Ciiveyni de mu'cizenin medlulunu nak-
zedecek ve teblig konusunda dogruluklarina halel getire-

cek konularda peyamberlerin masum olmalarmin vacip

oldugunu ve aklm da bunu gerektirdigiiii ifade etmektedir.

Ki§iyi alcaltan ve dini zaafa yol acan cirkinliklerin ise pey-
gamberler icirt caiz olmadigiru ve akli bir zorunluluk ol-

mamakla beraber bu konuda icmanin oldugunu belirten

Ciiveyni, kiiciik giinahlarin da onlar icin caiz olmasrna akli

bir engelin olmadigini, bu konuda icma olmadigi gibi ne
lehte ne de aleyhte bir delilin olmadigini ifade ermekte ve
kendi fikirlerinin bunun cevazina daha yakin oldugunu
belirtmektedir. 15

12 Sayrafi, Nuketu'l-intisar, s. 312.

13 Bakillani, a.g.e., s. 314.

14
lei, a.g.e., m, 426.

15 Ciiveyni, ir§Sd, s. 298-299.
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"Peygamberler, gunahlardan uzaklasmakla mxikellef-

tirler ve bundan dolayi da sevap kazanirlar; eger giinah

islemeleri imkansiz olsaydi durum boyle olmazdi. Zira im-

kansiz bir §eyi terk etmekle teklif olmaz ve bundan sevap

da hasil olmaz. Kur'an-i Kerim'de belirtildigi16 gibi onlar

diger insanlar gibi birer beserdirler. Dolayisiyla diger in-

sanlarda oldugu gibi onlardan giinahlarin sudur etmesi

imkansiz degidir." 17

"Peygamber (s.a.v.)'den daha iistiin bir kisinin olup

olmamasi meselesi"ne gelince -Simnani'nin soz konusu

eserini inceleme imkanrmiz olmasa da- Ibn Hazm'in bu

.konuda yaruldigini dusuniiyoruz. Zira Es'arilerin eserle-

rinde bunu gagnstiracak bir isarete rastlamak §6yle dursun

Peygamber (s.a.v.)'i oven, onu yiicelten bunun tarn tersi

ifadelere cok sik rastlamak mumkundiir. Nitekim E§'ari,

Makdldtii'l-islamiyyin'de "Hiilafa-i Ra§idin'in Peygamber

(s.a.v.)'den sonra biitiin insanlarm en iistunii/efdal oldu-

gunu" 18 ifade etmekte; Bakillani de niibiiweti inkar eden

Brahmanlarm iddialarina karsi nubiivvetin liizumunu an-

16 Ibrahim: 11, Kehf: 110, Fussilet: 6.

17 Id, a.g.e., HI, 449-450. Peygamberlerin ismeti/masumiyeti konusunda aynntih

bilgi icin bkz. Bulut, Mehmet, Ehl-i Siinnet ve §ia'da ismet Inanci, Risale yay.,

Istanbul 1991, s. 25, vd.

18 E§'ari, Makalarii'l-islamiyyin, 1, 348.
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latirken19 peygamberlerin, insanlarin en faziletlileri, en iis-

tiinii olduklarini ifade etmektedir.20

Es'ari imamlardan Fahreddin er-Razi de meleklerin,

insanlardan iistiin oldugunu;21 peygam-berlerin, iimmetle-

rin yard insanlarin en faziletlileri oldugunu savunurken22

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in "Cebrail (a.s.) harig"23 melekler-

den24 ve biitiin peygamberlerden iistiin oldugunu25 ifade

etmektedir.

"Mu'tezile, bizden Kadi Ebu Bekir Bakillani ve

feylosoflann hilafina bize gore peygamberler, meleklerden

daha ustiindiir. Delilimiz, Yiice Allah'rn "Allah, Adem'i ve

Nuh'u segti"26 soziidiir. Bunu ister umumi anlam olarak yii-

rtitelim, ister yiice Allah'in "Ben, sizi dunyalara iistiin kil-

dim"27 demesi gibi o zamanin dunyalan anlamrna yoralrm

maksat hasil olur. insanlar, Allah'i bilir ve sehvet, ofke, ic

ve dis engelleri gibi bircok yiize gevirtenlerin bulunmasina

ragmen ona taparlar. Oysa meleklerde bunlardan hicbiri

» Bakillani, TemMd, s. 126-156.

20 Bakillani, a.g.e., s. 129, 134.

21 Razi; Fahreddin, el-Metalibu'l-'Aliye mine'l-'ilmi'l-Myiyye, thk. Dr. Ahmed
Hicazi es-Seka, Beyrut 1987, VII, 409-218; Razi, Tefsir-i Kebir, H, 342-365.

22 Razi, Metalib, Vn, 412; Razi, Tefsir-i Kebir, H, 348.

23 Razi, Metalib, VII, 418-420.

24 Razi, Tefsir-i Kebir, II, 355.

25 Razi, Metalib, VIE, 121-122.

™ Al-i Imran, 23.

*> Bakara, 122.
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yoktur. Bunun icin insanlarin itaati daha zor oldugundan

ibadetleri en ustiindiir. Hz. Pe^/gamber, "ibadetlerin en iis-

tiinu en zor olanidir" demistir." 28

Goruldiigu gibi Es'arilerin, iimmetten bir insani Hz.

Muhammed (s.a.v.)'den iistiin tutmak gibi bir dii§unceleri

yoktur; aksine Hz. Muhammed (s.a.v.)'i meleklerden bile

iistiin tutmaktadirlar.

2. Vefatindan Sonra Hz. Muhammed'in Konumu ve E§'arilerin

Ruh Anlayifi

Es'arilerin tamami, "Muhammed b. Abdillah b.

Abdilmuttalib, giiniimiizde Allah (a.c.)'m resiilii degildir.

O, daha once AUah (a.c.)'m resiilii idi" dediler.

Bunlar, bu goriisleriyle Kur'an'i yalanliyorlar. Bu me-

seleden dolayi Horasan Emiri Mahmud b. Sebiiktekin -

GazneU Mahmut- Allah kendisine rahmet etsin, Es'arilerin

seyhi Ibn Fiirek'i oldiirdii. Bu isten dolayi Allah, Mah-

mud'un ecrini en giizel sekilde versin, Ibn Fiirek ve §iasma

da lanet etsin.29

Onlari bu cirkin kiifre sevkeden sey, onlarm son de-

rece sapma/dalal ve islam'dan cikanci baska bir goriisleri-

dir. O da sudur:

28 Razi, KelamaGiris, s. 249-250.

29 Fisal, V, 84.
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"Ruh, araz olup yok olur ve iki vakitte kalmaz. Qiin.-

kii her birimizin su andaki ruhu, bir saniye/ tarfatu 'ayn

onceki ruhumuzun aynisi degildir ve her birimiz, bir saat-

lik zaman diliminde/sa'atin zemaniy-yetin binlerce ruh de-

gistiriyoruz. Nefis de sadece teneffus ile soguk olarak girip

sicak olarak gikan su havadir. insan, oldiigii zaman ruhu

yok olup ortadan kalkar. Dolayisiyla ne Hz. Muhammed'in

ne de herhangi bir peygamberin, su anda Allah katrnda ne

nimet goren sabit bir ruhu ne de ikram goren kaim bir nef-

si vardir."30

Bu goriis, Miislumanlarin icmasindan cikistir. Ebu'l-

Hiizeyl el-'Allaf'tan once islam'a mensup hie bir kimse

boyle bir beyanda bulunmadi. Daha sonra bunlar, onu ta-

kip ettiler. Bu, Kur'an'a acik bir muhalefet ve Allah (a.c.)'i

yalanlamaktir.31

Daha sonra bu biiyiik giinahtan/'azime dolayi utanc

duydular, kendilerini bu yola diisiiren seytan da onlardan

teberri etti. §iipheye duserek kitaplarrnda "§ayet boyle ol-

masaydi ruh, cesetten ciktigi esnada ba§ka bir ruha intikal

ederdi" dediler.

30 Fisal, V, 85. Aynca bkz. Fisal, TV, 121; ibn Hazm, ed-Durra, s. 204-205. Fisal'in

ba$ka bir yerinde tekrarlanan bu gorii§un, Bakillani'ye ait oldugu ifade edili-

yor. (Bkz. Fisal, V, 202.)

31 Fisal, V, 85.
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Bakillani'nin bir kitabindaki, sanirrm el-Hurra diye bi-

linen risalesindeki ifadeleri iste boyledir. Bu, kuskusuz te-

nasuh gorii§udur. Simnani de kitabinda Bakillani ve taraf-

tarlarrnin §6yle dedigini soyliiyor:

"Rivayetlerde gecen, sehitlerin ruhlarrnin, yesil bir

ku§un kursagrna nakloldugu, oliiniin ruhunun kabrinde

kendisine dondiigii ve bunlara benzer sekildeki ruhlarrn

yakinlasmak, uzakla§mak, hareket, intikal, siikun ve azap

gibi vasiflan, bunlarin hepsi, oliiniin, sehit veya kafirin

pargalarindan en kiiciik parca iizerinde gergeklesir. Haya-

tin iadesi de bu parcada olacakhr."32

Bakillani, bu hayat icin baska bir cesedin yaratilmasi-

na da "hayir" diyor.33

Bu goriisler, gercekten hayali goriislerdir, din ile oy-

namakhr. Giivenilir bir arkadasim onlarrn liderlerinden

birisini, ruh konusunda §6yle derken isittigini bana soyle-

di: "Ruh, kuyruk sokumunda kalir. (^unkii Resulullah

(s.a.v.), "Toprak, kuyruk sokumu/'acbu'z-zeneb hang, insanog-

lunu yer bitirir, ki insan, ondan yaratilacak ve ondan terkip edi-

lecektir"34 diye buyuruyor."35

32 Fisal, V, 86. Aynca bkz. Fisal, V, 205.

33 Fisal, V, 205.

34 Muslim, Fiten, 141,143; Ebu Davud, Siinnet, 22; Nesal, Cenaiz, 117; Ibn

Maceh, Ztihd, 32; Malik b. Enes, Muvatta, Cenaiz, 49; Ahmed b. Hanbel,

Miisned, II, 322, 428, 499.
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Degerlendirme:

Es'arilere yonelik, Peygamberimiz (s.a.v.)'in olurmiy-

le beraber peygamberliginin sona erdigi seklindeki iddia,

Es'arilerin kendi kitaplanndaki beyanlan ile uyusmamak-
tadir. Zira Bakillani, el-ksaf diger adryla el-Hurra adh ese-

rinde peygamberlerin diinyadan ayrilip ahirete intikalle-

riyle beraber peygamberliklerinin sona ermedigini, aksine

ahirete intikalleriyle birlikte i?inde bulunduklan durumun,
uyku halindeki durumlan veya yeme-igme gibi cesitli ihti-

yaclanni karsilamakla mesgul olduklan durumlan gibi ol-

dugunu acik bir sekilde ifade etmekte ve bu yonde kendi-
lerine yapilan ithamlarin yersiz oldugunu a?iklamaktadrr.^

Es'ariligin onemli savunucularindan Siibki de E§'-

ari'ye yonelik bu iddialarin dogru olmadigiru, hem
Es'ari'nin hem de takip?ilerinin eserlerini inceledigini an-

cak bu kitaplarda soz konusu iddialarm aksi goriislerle

kar§ilastigiru ifade etmekte ve "Biz, peygamberlerin, kabir-

lerinde diri olduklan inancindayiz, nasil boyle bir sey bi-

zim icmdusuniilebilir?" diyerek bu konuda kendilerine

yapilan iddialar karsisindaki saskinligini a?iga vurmakta
ve Kuseyri'nin bu konudaki sikayetlerine deginmektedir.37

35 Fisal, V, 86.

36 Bakillani, insaf, s. 63. Aynca bkz. Beyhaki, el-i'tikad ve'l4r?ad, s. 305
37 Siibki, Tabakat, m, 384.
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Ayru sekilde Ibn Asakir de Cuveyni'nin bu konudaki ya-

kinmalanni dile getirmektedir.38

Soz konusu goriise sahip oldugu gerekgesiyle. Ibn

Furek'in Gazneli Mahmut tarafindan oldiiruldugii §eklin-

deki iddiaya deginen Siibki, ibn Furek'in hucumlanna kar-

§i koyamayan te§bihgi Kerramilerin, soz konusu iddia ile

onu Gazneli Mahmut'a §ikayet ettiklerini; ancak, saraya

gagnlan Ibn Furek'in, "Degil mecazen, gercek olarak Hz.

Muhammed (s.a.v.), ebediyen Allah (a.c.)'m Resuliidur,

kabrrnde diridir" diyerek E§'arilerin bu konudaki mutlak

du§iincesini ifade edip durumu acikliga kavu§turmasi iize-

rine kendisine ikramda bulunuldugunu; fakat kurduklan

tuzagin ise yaramadigini goren Kerramilerin, onu zehirle-

yip oldiirduklerini (406/1015) haber vermektedir.39

Daha sonra Siibki, "Ibn Hazm, Es/ari mezhe-bini an-

layamamis, onlarla Cehmileri birbirlerinden ayiramamigtir;

itakadlanni bilmemektedir" diyerek Ibn Hazm'i bu konu-

daki iddilanndan dolayi ele§tirmektedir.40

"Ruh konusu"nda ibn Hazm'in yukanda siraladigi-

miz iddialarmin higbirine Bakillani'nin eserlerinde rastla-

madik. Aksine Bakillani, intisdr'da "Sana ruh hakhnda soru

soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir

38 ibn Asakir, Tebyin, s. 115.

39 Siibki, a.g.e., IV, 131.

40 Siibki, a.g.e., IV, 132.



bilgi verilmi^ir"41 seklindeki ayeti agiklarken bu soruyu so-

ranlarin, kafalarinda ruhu, '''cismi, §ekli, rengi ve tadi olan

bir sey" olarak tasavvur ettiklerini ve bu yonde bir cevap

beklediklerini; ancak Allah Teala'nin onlara verdigi cevap-

la ruhun, onlarin tasavvurlarindaki gibi bir sey olmadigi-

nin ortaya ciktigrni ifade ederek ve ruh hakkindaki bilginin

Allah (a.c.) katrnda oldugunu vurgulayarak bu konuda ay-

rintiya girmemektedir.42

Bakillani, Ibn Hazm'in zikrettigi kitabinda da bu ko-

nuda sadece "Hakkirtda nass bulunan kabir azabi, Munker

ve Nekir'in sorgusu, sorgu sirasinda ruhun oliiye geri

donmesi, sirat, mizan, havuz, mii'min giinahkarlar icin §e-

faat gibi seylerin tamami haktir, gergektir. Bunlara kasin

olarak inanmak vaciptir. Qunku bunlarin tamami, aklen

imkansiz degildirler"43 demektedir.

Ruh konusunda daha ayrintih bilgi veren Cuveyni ise

ruh ve manasi konusunda ihtilafrn olduguna deginerek,

ruh hakkindaki dusiincelerini soyle dile getirmektedir:

"Ruh, duyularla algilanan cisimlere benzeyen latif bir

cisimdir. Cisinilerle musareketi devam ettigi miiddetce Al-

lah Teala, onunla cisimlerin hayatmi devam ettirir. Aynl-

diklarmda ise adet oldugu iizere hayati olxim takip eder.

« isra: 85. "3# VI fWI i>&J Uj ^j _>J& cjj11 <J» CJJ11

f> ^jWj"
42 Bakillani, intisar, s. 501-502.

43 Bakillani, insaf, s. 51.
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Sonra mu'minlerin ruhu, rivayetlerde gectigi iizere uruc

eder ve yesil bir kusun kursagrnda yukselerek cennete iner;

kafirlerinki ise cehenneme diiser. Hayat, cevherlerin ken-

disiyle yasadiklan/tehya bir arazdir. Ruh da ayni sekilde,

hayat kendisinde kaim oldukca, hayat ile yasar."44

Es'ari'nin ise "Ruh, bakidir; bedenin oliimuyle de-

gismez" goriisiinde oldugu bildirilmektedir.45

"Ruh" kendi ifadesiyle "nefis" konusunu genis bir

sekilde ele alan46 Fahreddin er-Razi, "insan"m, "ben" diye

tammladigi "nefis" oldugunu;47 nefsin yani ruhun da cisim

ve onun ilintilerinden bagimisiz/miicerred bir cevher ol-

dugunu;48 insanin (nefis/ruh) oliimden sonra baki, diri, akli

basrnda/akil ve anlayis sahibi/fahim oldugunu;49 bedenin

ise tamamen curiiyiip yok oldugunu,50 harabe olmus bir

yurt olma di§inda insanla bir ilgisinin kalmadigini51 ak-

li/felsefi ve nakli deliller ortaya koyarak savunmaktadir.

44 Cuveyni, Ir§ad, s. 318.

45 Alusi, a.g.e., XXII, 35.

46 Razi, Metalib, Vn, 5-303.

47 Razi, a.g.e., VH, 101, vd.

48 Razi, a.g.e., VH, 36, 123.

49 Razi, a.g.e., VH, 132-133, 134-135, 211-262.

50 Razi, a.g.e., VH, 103.

51 Razi, a.g.e., VH, 133, 213.
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3. Es'arTIerin Mu'cize ve Sihir Aniayisi

Es'arilere gore Peygamber ile peygamberlik iddiasin-

da bulunan sihirbaz arasinda, "meydan okuma" haric hic-

bir fark yoktur. Meydan okuma da peygamberin, karsisin-

dakilere "Haydi, benim yaptigim gibisini yapin" demesi-

dir. Bu goriis, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberligini

iptaldir.52

Onlarin tamami, "Resulullah (s.a.v.)'in, iki yiiz kiisur

kisiyi bir tabak pilav ile defalarca doyurmasi, parmaklari

arasindan akan su ile binlerce kisiye su icirmesi, kiitiigun

inlemesi, agacin ona gelmesi, keci budunun konusmasi,

devenin sikayeti, kurdun ona gelip konusmasi, bunlarin

hicbiri, Resulullah (s.a.v)'in, niibuvveti konusundaki dog-

ruluguna delil degildir. Qunkii O, bunlarla insanlara mey-

dan okumamistir" dediler. Onlara gore, sadece kendisiyle

kafirlere meydan okunan sey mucize olur.53

52 Fisal, V, 84.

53 Fisal, V, 86-87. Ibn Hazm, ba§ka bir yerde de E§'arilerin soz konusu mucizeleri

"olagan/adet" §eyler olarak kabul ettiklerini iddia etmektedir. (Bkz. Fisal, V,

116.) Ibn Hazm'in bu iddiasim Bakillam'nin Kitabu'l-Beyaridaki sozleri dog-

rulamaktadir. Ancak Bakillani'nin, "adet/adat" kavrarrana verdigi anlam

farkhdir. Adati ge§itli kisimlara ayiran Bakillini, bazi mucizeleri kendi taba-

kasinda "adet" olarak adlandmrken, yemek-icmek gibi bazi §eyleri de kendi

tabakasmda "adet" olarak adlandirmaktadir. Bakillani'ye gore mucize birinci

tabakada adet/olagan olsa da ikinci tabakada harikulade (olagan ustii)dir.

(Bkz. Bakillani, Beyan, s. 52-55.)

(Sihir konusunda) Bakillani'nin su ifadelerini gor-

dum:

"Sihirbaz, su iizerinde ve havada hakikaten yiiriiye-

bilir; insani gercekten esege donustiirebiUr. Biitiin bunlar,

keramet seklinde salihlerde de mevcuttur. Meydan okuma

harig, peygamberlerden zuhur eden ile fazil insanlarla si-

hirbazlarda zuhur eden §eyler arasmda kesinlikle bir fark

yoktur. Peygamber, getirdigi seylerin bir benzerini getir-

meleri konusunda insanlara meydan okur, hie kimse de

buna giic yetiremez. Peygamberlerin, kendisiyle insanlara

meydan okumadigi sey, onun icin mucize olmaz."54 Ve o,

Allah Teala'nin, yalanci peygamberin elinde mucize ya-

ratmaya kadir olmadigma inanmaktadir.55

Yine Bakillani'nin, "Insanlarm, Kur'an'm benzerini

getirmekten ne aciz ne de ona kadir olduklan; onlarm, go-

ge yukselmekten, oliileri diriltmekten, cisimleri yaratmak-

tan ne aciz ne de onlara kadir olduklan" seklindeki goriis-

lerini kelammm bir faslmda gordiim. Bu, onun hicbir yo-

rum katmadigimiz kendi ifadeleridir. Sonra da "Kudret,

ancak aczin vaki oldugu yerde soz konusu olur" demekte-

dir.

s* Fisal, V,98.

55 Fisal, V, 98. Aynca bkz. Fisal, V, 109.
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Bunlar, ancak kacMarin/memrur ifadeleri olan bos

seylerdir. Bundan daha felaketi ise "Acz, ancak kudretin

vaki oldugu yerde soz konusu olur" diye delil getirmesi-

dir. Anlamiyoruz, hangi liigatte ya da hangi akilda bu ya-

lanlari ve sacmahklari buluyorlar.56

Degerlendirme:

Mucize konusunda -ibn Hazm'in ifade ettigi gibi-

Bakillani'nin, "Acz, ancak kudretin vaki oldugu yerde soz

konusu olur" goriisunde oldugu57 ve basta Bakillani olmak

iizere Es'arilerin, mu'cizede "meydan okuma"yi sart kos-

tuklan58 bir gercektir. Ancak kutiigun inlemesi, kurdun

konusmasi gibi yukanda zikredilen olagan iistu olaylari

Peygamber (s.a.v.) igin birer mu'cize olarak kabul etmedik-

leri dogru degildir.59

"Kitdbu'l-Beydn" adli eserinde mucize ve sihir konu-

sunu genis bir sekilde isleyen Bakillani, mucizeyi iki kisma

ayirmaktadir. Birincisi, sadece Allah Teala'nm kudreti da-

hilinde olan ve kullarrn benzerini yapamadiklan cisimleri

.

* Fisal, V, 109.

57 Bkz. Bakillani, i'cazii'l-Kur'an, s. 288; Bakillani, Beyan, s. 9-11; Sayrafi, Nuketu'l-

intisar, s. 242.

58 Bkz. Bakillani, Beyan, s.47; Bakillani, i'cazii'l-Kur'an, s. 251; Cuveyni, ir$ad, s.

265.

59 Bkz. E§'ari, ibane, s. 80-81; E§'ari, Risale ila Ehli's-Sagr, s. 97-99; Bakillani, Beyan,

s. 55; Bakillani, i'cazii'l-Kur'an, s. 8; Bakillani, insaf, s. 63; Bakillani, Temhid, s.

157-158; Sayrafi, a.g.e., s. 293-294; Cuveyni, a.g.e., s. 296.

yaratmak, organlan benzersiz olarak yaratmak, korliik gibi

hastaliklan gidermek gibi seylerdir. Ikincisi de benzeri, kul-

larrn kudreti dahilinde olan seylerdir ki bunlarrn mucize

sayilmasi icin kullarrn onun benzerini yapamamalan gere-

kir. Bunlar, sert dag parcalarrni bolmek ve bunlari goge

kaldirmak, denizlerin suyunu degistirmek, kutiigiin inle-

mesi, Kur'an'm belagatiyla beraber nazmirun "birazi" gibi.

Ancak Kur'an'm azi da cogu da birbirinin benzeri oldugu

halde onun coguna benzer getirilemez. Aym §ekilde dere

ve nehirlerden atlamak, yuksek yerlerden atlamak, goge

yxikselmek bu kisim mucizeler arasmdadir. Bu sayilanlarm

mucize sayilmasi icin Peygamberin, bunlarla insanlara

meydan okumasi ve insanlarm da buna giic yetirememele-

ri, onun bir benzerini ortaya koyamamalan gerekir. Eger

bir peygamber, "oturup kalkmak" gibi basit, olagan bir

seyle meydan okusa ve insanlar da o meydan okuma sira-

smda oturup kalkamazsalar, bu da o peygamber icin bir

mucize sayilir.60

Sihri de iki kisma ayiran Bakillani, bunlardan birinci-

sirtin, maharet ve el gabukluguna dayanan hile ve goz bo-

yama oldugunu; ikincisinin de icracismi kiifre diisiiren ve

katlini gerektiren, bir takim tilsimlara dayanan ve kan-

koca arasini ayirmak, insani dondurmak, oldiirmek, ucmak

60 BakiDani, Beyan, s. 14-17. Aynca bkz. Bakillani, a.g.e., s. 23-24, 34-35, 44, 71-73.
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IV. INSAN FHLLERi

1. istita'a

Bu konuda ihtilafa diisen insanlardan bir gurup, "in-

san, fiillerinde icbar/zorunluluk altindadir, onun bu konu-

da bir gucii/istita'a yoktur" goriisiine vardi. Bu goriis,

Cehm b. Safvan ve Ezarika'dan bir gurubun gorusiidiir.

Baska bir gurup da "insanrn icbar altrnda olmadigi"

goriisiine vararak insanin, kendisiyle istedigi fiili yapabil-

digi bir kuvveti ve gucuruin oldugunu kabul etti. Daha

sonra bunlar da iki kisma ayrildi ve onlardan biri, "Fiilin

kendisiyle gerceklestigi giic, ancak fiille beraber olur; ona

kesinlikle takaddum etmez, fiilden once var olmaz" dedi.

Bu goriis, Ehl-i Sunnet'ten bir gurup ile Neccar, 1 "" Es'ari,

bunlarin taraftarlan, Burgus2 ve el-Merisi3* gibi bu konuda

onlara uyanlarin goriisudiir.4

1 Huseyin b. Muhammed b. Abdillah en-Neccar, Cebriyye hrkalanndan

Neccariyye'nin imamidir. (Bagdadi, el-Fark beyne'l-Fimk, s. 195; Fisal, IE, 33,

dipnot.)

2 Muhammed b. isa Burgus el-Katib, Neccariyye firkalanndan Burgflsiyye'nin

residir. (Bagdadi, a.g.e., s. 197; Fisal, HI, 33, dipnot.)

3 Bisr b. fiayyas el-Merisi, Hanefi fakihi ve kelamcidir. Ebu Yusuf'tan fikih tah-

sil etmis ancak kelama yonelerek halku'l-Kur'an goriisiinu benimsemis,

Miircie'den el-Mensiyye adh firkaya iniisap etmis ve bir takim a§in goriis-

lerde bulunmustur. (Bagdadi, a.g.e., s. 192-193; Fisal, ffl, 33, dipnot.)

* ibn Hazm, Neccar ile Merisi ve bunlann taraftarlanni Mu'tezile hrkalanndan

Ehl-i Siinnet'e en yakin olan kisiler olarak nitelendirmektedir. (Bkz. Fisal, II,

266.)

4 Fisa/,ni,33.
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gibi bir takim sonuclari doguran sihir oldugunu belirtmek-

tedir.61

Sihirbazin ortaya koydugu seylerin Allah Teala'nin

fiili oldugu goriisiinde olan62 Bakillani'ye gore sihirbaz,

oliileri diriltmek, cemadi canhya cevirmek, ayi ve denizi

yarmak, cakil taslarina tesbih cektirmek, kurdu konustur-

mak gibi peygamberlerin (a.s.) mucizelerinin bir benzerini

yapamaz, ancak bir ipin iizerinde goge yiikselmek, havada

ucmak, bir takim aletlerle havada tasarruflarda bulunmak,

oldiirmek, hastalandirmak, sevdirmek, nefret ettirmek gibi

seyleri yapabilir.63 Bununla beraber bunlari "mucize" diye

"peygamberlik iddiasinda" kullanamaz. Mucizeye halel

gelmemesi icin Allah Teala, bir sekilde buna engel olur.64

"Ilahlik iddiasinda" bulunan kisi ise bunlari kullanabilir.65

Mu'cize, keramet ve sihir konusunda Es'arilerin go-

riislerini agik ve net bir sekilde kaleme alan Ciiveyni de

bunlari birbirleriyle ilintili olarak ele almaktadir. Ciiveyni,

peygamberlerin (a.s.) "asayi yilana donustiirmek", "oliileri

diriltmek" gibi olagan iistii seyleri mu'cize olarak ger^ek-

lestirebilecekleri konusunda E§'arilerin icma ettiklerini;

« Bakillant a.g.e., s. 77-86.

62 Bakillani, a.g.e., s. 88-90; Bakillani, intisar, s. 500; Sayrafi, a.g.e., s. 239.

63 Bakillani, Beyan, s. 91.

64 Bakillani, a.g.e., s. 94-100, 105.

65 Bakillani, a.g.e., s. 104-105.
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salih kullarm da peygamberlerin bu mu'cizeleri nevinden

olagan iistii seyleri gergeklestirebileceklerini, Ebu Ishak el-

isfereyani gibi bazi taraftarlan harig, biitiin Es'arilerin ka-

bul ettigini ifade etmektedir.66

Mu'cize ile keramet arasrndaki farkm "niibiivvet da-

vasi" oldugunu ifade eden Ciiveyni, sihirbazin goge yiik-

selmek, havada yiiriimek, ufak duvar deliklerinden gec-

mek gibi seyleri gerceklestirmesinin imkansiz olmadigmi;

Allah Teala'rn bunlari sihirbaz icin yaratmasina aklen bir

maninin olmadigmi; zira, kendilerine gore kul icin makdur

olan her seyin, Allah Teala'nin kudretiyle vaki oldugunu;

mu'cize ile sihir arasrndaki farkm, mu'cizenin keramet ile

olan farki gibi oldugunu; ancak sihrin, fasiktan zuhur etti-

gini, kerametin ise fasiktan zuhur etmedigini belirtmekte-

dir.67

Bu arada Ciiveyni, yalanci peygamberin elinde

mu'cizenin zuhur edemiyecegini, aksi takdirde bunun,

onun dogruluguna delil teskil edecegini ifade etmektedir 68

66 Ciiveyni, a.g.e., s. 266-267.

67 Ciiveyni, a.g.e., s. 269-271.

68 Ciiveyni, a.g.e., s. 276.
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Degerlendirme:

Es'ariler, ibn Hazm'in ifade ettigi gibi istita'a, yani ki-

sinin bir fiili islemek icin sahip oldugu giic ve kuvvettin,

fiil ile beraber oldugu, fill esnasinda yaratildigi goriisun-

dedirler. 5

"Istitaa, fiille beraberdir. Fiil, meydana geldikten son-

ra yok olur. Allah, istitaayi insanin bir sey yapmasi icin ya-

ratir. Istitaa olmazsa insanin bir sey yapmasi munkiin

dedildir."6

Es'ari, bu duruma ornek olarak kafirin durumunu
gosteriyor. Allah, kafiri iman etmele yukiimlu kilmistir.

Fakat "Kafirin bu imana giidi var midir?" sorusuna, "Eger

giicii olsaydi iman ederdi" cevabini vermektedir. Bu tak-

tirde akla gelen "O halde Allah, giicii yetmedigi seyi ona

teklif etmekte midir?" sualini iki sekilde cevaplamakadir:

1. Aczinden dolayi imana kudretinin olmamasi dii-

sxinulemez. O, buna aciz degildir.

2. Kafirin iman gelememesi onu terk etmesinden ve

ziddi olan kiifurle mesgul olmasmdan dolayidir. 7

5 Bkz. Es'ari, Luma', s. 93-99; Es'ari, MakMatul-isldmiyyin, I, 346; Es'ari, Risdle M
Ehli's-Sagr, s. 93-94; Bakillani, Insaf, s. 46; Bakillani, Takrib, I, 232; Bakillani,

Temhid, s. 323-330; Cuveyni, IrsM, s. 198-200. insanin fiilleri konusunda genis

bilgi icin bkz. Golciik, Bakillani ve insanin Fiilleri, s. 59, vd.
6 Es'ari, Luma', s. 93; Golciik, a.g.e., s. 129.

7 Es'ari, a.g.e., s. 99; Golciik, a.g.e., s. 129.
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2. Ef'al-i ibad

ihtilaf edilen "Allah (a.c.)'m, kullarmin fiillerini ya-

ratmasi" konusunda Ehl-i Siinnet'in tamami, Merisi,

Burgus, Neccar, Es'ariyye ve Cehmiyye gibi istita'anin fiil-

le beraber oldugunu savunanlarrn tiimii, "Kullarin biiriin

fiilleri mahluktur; Allah (a.c), onlari faillerinde yaratmis-

tir" goriisiindedirler.8

Degerlendirme:

Bu konuda da Ibn Hazm'rn dedigi gibi Es'ariler, kul-

larin fiillerinin yarahcisinm Allah (a.c.) oldugu goriisiin-

dedirler.9

Ebu'l-Hasen el-Es'ari'ye gore fiillerin yaratilmasinda

tek kudret sahibi, Allah' tir. Es'ari, "Shi ve i§lediklerinzi yam-

tan Allah'tir"10 ayetini acik anlamrnda anlamis, adeletsizlik

ve kiifiir fiilini yaratmanin Yarahcinin zalim ve kafir oldu-

gu manasina gelemiyecegini bildirmistir."

Insanm fiillerinin Allah tarafindan tarafrndan yaratil-

digina delil; insanm arzusuna ragmen, fiillerin bu istege

karsi meydana gelisleridir. insanin isleri, her zaman onun

8 Fisal, 111, 81.

9 Bkz. Es'ari, htihsanu'l-Havd, s. 7; Es'ari, Luma', s. 69-78; Es'ari, Makalatii'l-

isWmiyyin, I, 346; Bakillani, insaf, s. 144-157; Bakillani, Takrib, I, 233; Bakillani,

Temhid, s. 341-348; Cuveyni, Irsad, s. 173-183.

10 Saffat, 96.

11 Es'ari, Luma', s. 69; Golciik, a.g.e., s. 171.
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istedigi gibi cereyan etmez. imanrn yorucu ve zor olmama-

suu isteyen miimine iman daima giicliik gosterir. O halde

fiillerin yaraticisi insan degil, Allah' tir.
12

3. Giinah - Tevbe

Es'ari ve taraftarlan, "Kafirler, ebedi olarak cehen-

nemde olacaklar. Mu'minlerin tamami da cennette olacak-

lar, giiyiik giinah islemis ve bu konuda israr ederek olmiis

olsalar da." 13

Butiin Ummetin arasmda sadece Cubbai el-Mu'tezili

ile Muhammed b. et-Tayyib el-Bakillani, "Kimin giinahi

olup da onlarrn tamammdan tevbe etmedikce higbir tev-

besi kabul edilmez" goriisiindedirler. Bu konuda bir gurup

da onlara uydu. Nitekim bunlardan bazilanyla da tartis-

tik. 14 Es'arilerin liderlerinden birisini soyle derken isittim:

"Kim, zina, hirsizlik, namaz kilmamak ve zekat ver-

memek gibi bes giinah islemekte olup da bunlarin tama-

mmdan degil de bir kacindan tevbe ederse bu tevbesi ka-

bul edilmez."

Simnani, bu goriisiin Bakillani ve Ebu Hasim el-

Ciibbai'nin goriisii oldugunu ifade etmekte, ardmdan da

"Bu goriis, tamamen icmayi ihlaldir, ummetin inancma

12 E§'ari, a.g.e.s, s. 71; Golciik, a.g.e., 172.

13 Fisal, IV, 80.

14 Fisal, m, 286.
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ters bir goriistiir" demektedir. Evet, bunlar Simnani'nin,

hocasi hakkmdaki ifadeleridir. Kendi durumlarmi aciga

vuruyorlar ve birbirlerini yeriyorlar. 15 Simnani, yine hocasi

Bakillani'nin, "Allah, biiyuk giinahlardan uzaklasmakla

kiiciik giinahlan affetmez" dedigini ifade etmektedir. 16

Ben de bir liderlerini, kiigiik giinahlarm varligmi in-

kar ederken isittim ve ona, Allah Teala'mn "Eger nehyel-

diginiz kebdirden uzak durursaniz, gunahlannizt orteriz"17 ayeti

ile karsilik vererek tartistim. Herkesin anlayabilecegi bir

sekilde durumu izah ettim ve bu ifadelerinin Kur'an'a ters

oldugunu ona soyledim. Bunun iizere afallayip bozuldu. 18

Degerlendirme:

Es'ariler, ibn Hazm'in ifade ettigi gibi "kafirin, ebedi

olarak cehennemde kalacaklarina" inanmaktadrrlar. Kebair

isleyerek olenler konusunda ise meseleyi Allah Teala'ya

havale ediyorlar ve bu konuda hiikiim vermekten kagrru-

yorlar. Onun ebedi olarak cehennemde kalacagrna dair go-

rxislere karsi cikiyorlar. Onlara gore kebair sahibini Allah

Teala dilerse affeder, dilerse cezalandrrir. 19

15 Fisal, IV, 88.

16 Fisal, IV, 88.

l? Nisa: 31. "(£&&• pSie jSsJ ajc ajt^ L- j&& Ijjj5»j |jl"

i8 Fisal, IV, 88-89.

19 Bkz. E§'ari, Luma', s. 127-130; Es'ari, Makalatu'l-islamiyyin, I, 347; E§'ari, Risale

ila Ehli's-Sagr, s. 155-156; Bakillani, Temhid, s. 402-404; Bakillani, insaf, s. 54;

Cuveyni, irsad, s. 329.
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"Biitiin giinahlardan tevbe etmedikge hicbir tevbenin

kabul edilmiyecegi" meselesinde ise Ibn Hazm'in yamldi-

grni diisiiniiyoruz. Zira Bakillani'nin kendisi soz konusu

diisiinceden dolayi Mu'tezile'yi elestirmektedir.20 Ciiveyni

de bu goriisii Mu'tezile imamlarmdan Ebu Hasim'e nispet

ederek bu goriisii elestirmektedir.21

"Kebair ve segair" ayirimina gelince Es'ari ve Bakila-

ni'nin eserlerinde bu ifadeler sik sik kullamlmaktadir;

segairin inkar edildigine dair bir durum goriinmemekte-

dir.22 Ciiveyni'de ise boyle bir ayirirrun reddedildigi go-

riilmektedir.23 Diger taraftan Bakillani, "Eger nehyedildiginiz

kebairden uzak durursamz, giinahlannizi orteriz"2i ayetindeki

"kebair"i kufur olarak tanrmlamaktadir.25

4. Muvafat

Kelamcilar, "muvafat" diye adlandirdiklan su mana-

daki konuda ihtilaf ettiler:

"ibadetlerini yerine getiren mii'min ve salih bir insan,

daha sonra kafir olarak oliiyor; baska birisi de kafir,

2(1 Bakillani, Temhid, s. 293.

21 Ciiveyni, h§ad, s. 341-342.

22 Bkz. E§'an, Luma', s. 125-130; E§'ari, Makalatu'l-islamiyyin, I, 231, 347; E§'ari,

ibane, s. 162-163; Bakillani, Temhid, s. 395-431.

23 Ciiveyni, ir§ad, s. 328.

» Nisa: 31.

25 Bakillani, Temhid, s. 404, 420.
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miirted ve fasik olup daha sonra tevbekar bir miisliiman

olarak oliiyor. Acaba bunlarin, iizerinde oldiikleri duruma

gegmeden onceki durumlarmm hiikmii nedir?"

Hisam b. Amr el-Fuvafi ve biitiin Es'ariler, "Allah

Teala, tevbe ederek miisliiman olan ve olen kisiden ezeli

olarak razidir. Kafir veya fasik olarak olen kisiden de ezeli

olarak razi degildir, ona kizgmdir" goriisiindedirler.26 §u

gorii§leri de onlarm asrriliklarmdandir:

"§u anda bir ki§i, ibadetlerini yaparak, kalbi ve dili

ile halis olarak islam dini iizerinde olup ta Allah Teala

(a.c), onun mutlaka kafir olarak olecegini biliyorsa o, §u

anda Allah kahnda kafirdir. Diger yandan bir kisi, su anda

ate§e ve ha?a tapan, agikga Resiilullah (s.a.v.)'i yalanlayan

bir kafir, bir Hiristiyan, Yahudi veya bir zmdik olup da Al-

lah Teala'mn ilminde onun mutlaka miisliiman olarak ole-

cegi varsa o, su anda Allah katinda miisliimandir."27

Bu goriislerine, "Allah Teala'mn ilmi degismez; kiz-

digi kisiden razi olmaz, razi oldugu kisiye de kizmaz" diye

delil getirdiler.

Es'ariler, "Riza, Allah (a.c.)'tandir, kizgmlik ta on-

dandir; onun zati sifatlarmdandirlar, ezeli olup degismez-

ler" dediler. E§'arilerin bu konudaki delilleri, Yahudilerin

2* Fisal, TV, 101.

27 Fisal, V, 89.
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neshi inkar konusunda ortaya attiklan delillerdir, aralarin-

da hicbir fark yoktur.28

Degerlendirme:

ibn Hazm'in bu konudaki tespitleri dogrudur. Zira

irade, mesiet, ihtiyar, nza ve muhabbet konularinda "hal"-

in degil, "sonuc"un onemli oldugunu belirten29 Bakillani, -

Ibn Hazm'in degindigi gibi- Allah Teala'nin, imanh olarak

olecegini bildigi kisiden ezeli olarak razi oldugunu, kafir

olarak olecegini bildigi kisiye de ezeli olarak kizgin oldu-

gunu ifade etmekte30 ve "Allah (c.c), kimden ezeli olarak

razi olursa, su anda isyan durumunda olsa bile, ona kesin-

likle kizmaz. Kime de ezeli olarak kizgin ise, su anda itaat

durumunda olsa bile, asla ondan razi olmaz.

Ornegin; Allah Teala, Firavun'un sihirbazlarmdan

ezeli olarak razidir; kxifiir ve dalalet iizere Firavun'a ittaat

etrikleri durumda bile. Nitekim onlar, sonucta iman ettik-

lerinde Allah Teala'nin onlardan ezeli olarak razi oldugu

aciga cikmistir. Ebu Bekr es-Siddik ve Omer el-Faruk

(r.a.)'tan da Allah Teala, islerinin sonucunu, onlann tevhid,

Peygamber (s.a.v.)'e yardim ve Allah yolunda cihat gibi

varacaklari durumu bildigi icin, putlara tapmalan duru-

munda bile, ezeli olarak razidir. Ayni §ekilde Iblis, Bel'am

28 Fisal, W, 101.

29 Bakillani, tnsaf, s. 45.

30 Bakillani, a.g.e., s.24.

178

ve Barsis'e de, ibadet halinde olduklan durumda bile, so-

nuclarini ve varacaklari durumu bildiginden dolayi ezeli

olarak kizgindir" 31 diyerek bu konudaki fikirlerini acik bir

sekilde izah etmektedir.

Bakillani, Allah Teala'nin mesiet, muhabbet, nza,

kerahiyet, gazap, kizginhk, velayet ve diismanligmm, ira-

desine raci oldugunu; iradenin de onun zati sifati oldugu-

nu belirtmektedir.32

E§'ari'nin de bu muvafat gorii§unde oldugu bildiril-

mektedir.33

/

31 Bakillani, a.g.e., s. 45.

32 Bakillani, a.g.e., s. 26, 40.

33 Bkz. Beydavi, Ebu Said Abdullah b. Omer, Envarii't-Tenzil ve Esmru't-Te'vil,

Beyrut 1996, 1, 296; Alusi, a.g.e., XX, 95.
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ateste buldugumuz sicakhgi ona dokunmamiz esnasinda

yaratir. Ayni sekilde karda, ona dokunmamiz esnasinda

sogugu yaratir; zeytini ezme sirasinda yagi yaratir; uziimii

ezme sirasinda sirayi, kesme sirasinda da kani yaratir" sek-

lindeki iddialarindan baska hicbir sey bulamadik. 3

"Kim, ates yakar; yer, sarsilir veya bir sey yesertir; fa-

rap, sarhos eder; su, susuzlugu giderir veya Allah Teala, su

ile ekini ve agaci yesertir, derse sapmis olur, iftira etmis

olur" dediler. Bakillani, el-intisdr fi'l-Kur'an adli eserinin

son bolumxinde soyle diyor:

"Biz, atesin yakma ve lsitma fiilini inkar ediyoruz.

Karin, sogutma fiilini inkar ediyoruz. Yiyecegin ve icecegin

doyurma ve kanma fiilini, sarabin sarhos etme fiilini inkar

ediyoruz. Bunlarin tamami bize gore imkansizdrr. Bunlan

siddetle inkar ediyoruz."4

Bunlan bir miinazarada bir liderlerinin yiizune vu-

runca dehsete kapildi ve aptallasti.5

Degerlendirme:

Prensip olarak "tabiahn, alemin sanii olmasi; arazla-

rm, fail olmasi" fikrine kar§i gikan6 Bakillani, tbn Hazm'in

da degindigi gibi, sarhosluk, yakma, sogukluk, sicaklik,

3 Fisal, V, 185.

4 Fi's«/,V,87.

5 Fisal, V, 88.

6 Bakillani, Temhid, s. 53-66.
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doyma, kanma vb. seylerin, herhangi bir tabiattan, sarabrn,

atesin vb. §eylerin tabiatindan kaynaklanmadigini savun-

maktadir.7 Bu konudaki gerekcesi de temel olarak ancak

diri, kadir, alim ve kasid olanin fail olabilecegini, arazlarin

ise fail olmalarinin caiz olmamasini gostermektedir.8

Es'ari'nin de tabiat diye bir seyi kabul etmedigi ve

"Biitiin hadiseler, Allah Teala'run fiili olup onun mesieti,

tedbiri ve takdiri iledir. Bunlarin hig biri digerinin mucibi

degildir, tevelliid ettikleri bir tabiat yoktur. Aksine biitun

bunlarm varhgi, agiga cikmasi, Allah Teala'nm ihtiyan ve

ilmi iledir" dedigi bildirilmektedir.9

2. Ahval

E§'ariler'in iddia ettigi hallere gelince, onlar §6yle di-

yorlar:

"Oyle haller vardir ki ne hak ne batil, ne mahluk ne

gayri mahluk, ne var ne yok, ne malum ne mechul, ne sey-

dirler ne de sey degildirler." 10

7 Bakillani, a.g.e., s. 59-64.

8 Bakillani, a.g.e., s. 59-60.

9 Du'aym, Semih, Mevsu'atu Mustalahdti ilmi'l-Kelami'l-islamt, Beyrut 1998, 1, 733.

(Ibn Furek, Mucerredu Mak&ldti'l-Es'ari, s. 8 ve 76'dan naklen.)

10 Fisal, V, 165. Aynca bkz. Fisal, V, 88, 153, 155, 251, 265.
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V. MUHTELiF MESELELER

1. Efyanin Tabiati

Es'ariler, esyanrn tabiatini tamamen inkar yoluna gi-

derek, "Ne ate§te sicakhk, ne de karda sogukluk vardir.

Alemde, kesinlikle tabiat diye bir sey yoktur" dediler. De-

vamla "Atesin sicakligi ve karin soguklugu, dokunma es-

nasinda meydana gelir" dediler. Yine, "Ne sarapta sarhos-

luk tabiati, ne de menide dolleme kuvveti vardir. Allah

Teala, meniden diledigi seyi yaratir. Nitekim insanrn meni-

sinden devenin olusmasi, esegin menisinden de insanrn

meydana gelmesi ve iiziim cekirdeginden hurmanrn qik-

masimumkundtir" dediler. 1

Bakillani ve diger Es'ariler, ateste sicakkgin olmadigi,

karda soguklugun, iiziimde sirarun, insanda kanin olma-

digi goriisundedirler. Bu, onlardan karsilastigrmiz kisiler-

de gordugiimiiz bir durumdur.

Isin en sasirtici tarafi ise bu sa^maliklan, akil ve du-

yular ile bilinen seyleri inkar etmelerinden sonra kalkip

"Cam ve cakil taslarinin tadi ve kokusu vardir; iiziim ka-

bugunun kokusu vardir; felegin tadi ve kokusu vardir"

demeleridir.2 Bu konuda delil olarak, "Allah Teala, her

1 Fisal, V, 115. Aynca bkz. ibn Hazm, el-ihkam, I (I. cuz), 122.

'- Fisal, V, 185. Aynca bkz. Fisal, V, 89.
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Bu konuda buyiikleri Siileyman b. Halef el-Bad", be-

nimle genis bir mecliste tarhgti. Ben ona "Bu, halkrn, bizde

iiziim ne salkimdandir ne de asmadan, demesine benzi-

yor" dedim. "Hak, hakikat'in gayndir" sozleri de onlarin

sacmaliklarrndandir. Anlamiyoruz, hangi lugatte buluyor-

lar bunlan veya hangi kanunda geciyor bunlar, ya da han-

gi tabiatta buluyorlar bunu. Yine "Kiifiir, hakikattir. Ama
hak degildir" diyorlar. Ben de "Hayir, onun varligi haktir,

hakikattir. Manasi ise batildrr; ne haktir ne de hakikattir"

dedim. 12

Degerlendirme:

Durum, vaziyet, insamn ve genel olarak varhklarm

degisebilir maddi ve manevi ozellikleri anlammdaki "hal"

kelimesinin sogulu olan "ahval", kelam ilminin temel ko-

nularrndan olan Allah Teala'nrn sifatlan meselisinin qozii-

mii maksadiyla ilk defa Mu'tezile kelamcisi Ebu Hasim el-

Ciibbai (321/933)'nin kullandigi ve onun ortaya attigi teo-

riyi ifade eden bir terimdir. Ahval teorisi, dar anlamda Al-

lah Teala'nrn sifatlarrnrn, onun zahyla munasebetini; geni§

11 403/1012 yilmda Endulus'iin Bace §ehrinde dogan Siileyman b. Halef el-Baci,

biiyiik Maliki fakihi ve muhaddistir. 436'da hacca giderek doguda kaldigi

yakla§ik on iki yilhk zaman zarfinda Mekke, Bagdat, Musul, Dimajk ve Ha-
lep'te ilim tahsil etti. Enduliis'te E§'ariligin yayilmasmda buyuk katkilan olan

Bad, 474/1081 yilmda Meriyye'de vefat etti. (ibn Hallikan, a.g.e., H, 408;

Zirikli, a.g.e., m, 125; DIA, IV, 414.)

12 Fisal, V, 88.
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anlamda ise kiillilerin carlilarla iliskisini agiklama tartisma-

larmdan dogmustur. 13

Ebu Hasim'in ortaya koydugu ahval goriisu, kendi-

sinden sonra Kadi Abdiilcebbar, Bakillani, Ciiveyni, Seniisi

gibi bazi Mu'tezili, Siinni ve Kerrami kelamcilar tarafrndan

benimsenerek gesitli delillerle desteklenmis; buna karsihk

Mu'tezile ve Ehl-i Siinnet kelamcilarmrn gogunlugu tara-

frndan tenkit edilmistir. Ahval goriisiine ilk olarak Ebu

Hasim'in babasi Ebu Ali el-Ciibbai ve Es'ari karsi cikmis-

tir.
14 Bakillani de Temhid'inde "hal-ahval" goru§iinu red-

detmekte ve bu goriisiin temsilcisi Ebu Ha§im el-Ciibbai'yi

elestirmektedir. 15 Ancak bununla beraber Bakillani'nin,

daha sonra hal goriisunu benimsedigi ve bu konuda Ebu

Ha§im'den ayri bir metot gelistirdigi bildirilmektedir. 16

Hal teorisine karsi cikan Razi de §oyle demektedir:

"Var ile yok arasinda bir vasitanrn olmadigma inani-

nz. Bizden one Kadi (Bakillani) ve Imamu'l-Haremeyn ile

Mu'tezileden Ebu Ha§im ve ona uyanlar, buna aykm ola-

rak bir vasita ortaya koyi p ona "hal" dedikten sonra onu,

"varhk ve yoklukla nitelenemeyen fakat var'rn bir niteligi-

13 Yavuz, Yusuf Sevki, "Ahval", DM, II, 190.

14 Yavuz, a.g.m., s. 191.

1 5 Bakillani, Temhid, s. 230-233.

16 gehristani, Nihayetu'l-ikdam, s. 131; Muhammed Ramazan Abdullah, a.g.e., s.

492-493.
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onlara gore cisim, yaratilisinin basinda ne durgun ne de
hareketlidir. 19

Degerlendirme:

Basta Es'ari ve Bakillani olmak xizere Es'ariler, ibn
Hazm'rn belirttigi gibi, "arazin, iki anda durmadigi" gorii-

siindedirler.20

Bakillani, muhdesati iic kisma ayirmaktadir: 1- Bir

90k ciizden olusan cisim, 2- Mxinferid cevher, 3- Cisim ve
cevherlerde bulunan araz.21

Cevheri, "mekan veya mekan takdirinde bir yere sa-

hip olan,22 butiin araz cinslerinden sadece bir tane arazi

kabul eden sey23" yani parcalanmayan tek parca/ciiz olarak

kabul eden Bakillani, arazi da "cevher ve cisimlere ariz

olan, bekasi olmayan ve varliginrn ikinci a§amasinda/hal
yok olan"24 olarak tanimlamaktadir.

Arazlarin varligina delil olarak, "cisimlerin siikundan
sonra hareket etmeleri, hareketten sonra da siikun bulma-
larrni"25 gosteren Bakillant ulvi veya siifli biitiin alemin ya
araz ya da cevher oldugunu, bunlarin da tamamen

19 Fisal, V, 91.

20 Alusi, a.g.e., XXVI, 62; Muhammed Ramazan Abdullah, a.g.e., s. 344.
21 Bakillani, Temhid, s. 37; Bakillant, InsSf, s. 16.
22 Bakillani, a.g.e., a.y.

23 Bakillani, Temhid, s. 37.

24 Bakillani, a.g.e., s. 38.

25 Bakillani, a.g.e., s. 38; Bakillani, tnsaf, s. 17.
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muhdes oldugunu ifade etmektedir.26 Muhdesi de "var

olmayip sonradan var olan"27 olarak tanimlayan Bakillani,

nasil ki her kitabin bir katibi, her binanin bir mimari varsa

§u §ekillendirilmli§ muhdes alemin de sekillendiren bir

mudisinin var olmasinin zorunlu oldugunu belirtmekte-

dir.28

Bakillani, ibn Hazm'in kendisine yaptigi ithamrn ak-

sine, muhdesin kendi nefsinin faili ve yaraticisi olmadigmi

sik sik vurgulamaktadir.29

4. Parcalanmayan Cuz

Es'arileri, "parcalanmayan cuz"ii kabul edenler ara-

sida zikreden ibn Hazm:

Bu konuda asm bir sekilde ihtilafa diistiiler. Bir par-

calanmayan ciiz, baska bir parcalanmayan ciiz ile birle§ti-

ginde iki tane olduklari ve bir uzunluklarinin meydana

geldiginde ittifak ettiler. Sonra onun, uzunlugu, genisligi

ve derinligi olan bir cisme ne zaman donusriigii konusun-

da ihtilaf ettiler.

Bazilan, "iki ciiz olduklannda cisme doniisiirler" de-

diler. Bu Es'arilerin goriisiidur. Bazilan dort, bazilan da

26 Bakillani, a.g.e., a.y.; Bakillani, Temhid, s. 41.

27 Bakillani, insaf, s. 17.

28 Bakillani, Temhid, s. 43.

29 Bakillani, a.g.e., s. 44.
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dir" diye tanimladilar. Delilimiz; apacik bilir ki, aklin gos-

terdigi her nesnenin, her ne suretle olursa olsun bir riirlii

gerceklesmesi ya a)vardir veya b) yoktur. a) Birincisi "var"

olandrr. b) Ikincisi de "yok" olandir. Buna gore iki kisim

arasinda vasita yoktur. Yoksa var ile yok'u anlattigimizin

disinda agiklarlar ve o zaman belki o tevile gore vasitarun

oldugu anlasilir. Ama tarti§ma da lafzi olur." 17

3. Cevher Araz

Bakillani'nin asinliklarindan biri de Karamita mez-

hepleri hakkrnda yazmis oldugu kitabinrn sonlarrnda,

"Zikru Makalati'd-Dehriyye ve'1-Felasife ve's-Seneviyye"

adrndaki bir babta ifade ettigi su sozleridir:

"Havadis cisimlerden bekasi imkansiz olanlar, araz-

lardir. Arazlann, meydana geldikleri halin ikinci asama-

srnda, onlan bir yok eden, onlari ortadan kaldiran bir sey

olmaksizin, yok olmalan zorunludur." Bunlar, onun kendi

ifadeleridir. Bu bolumun devaminda soyle diyor:

"Biz, cevherler, yok olur diyoruz. Ne bir yer ne de yer

takdirindeki bir seyde var olmalarrnin sahih olmamasi ci-

hetiyle varliktan/ekvan kesilmeleriyle yok olurlar. Var ol-

maktan/ekvan bir sey onlara ilhak etmeyince icinde veya

17 Razi, Kelama Giri$, s. 53. Hal teorisini kabul edenleri delilleri ve btinlara kar§i

varilen cevaplar igin bkz. Razi, a.g.e., s. 53-57.
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kendisinden yaratildiklari §eyin yoklugu, onlarrn yok ol-

masini zorunlu Mar." Bunlar, onun kendi ifadeleridir. Bu

goru§, Dehrilerin goru§iidur ki onlar, failsiz fiili kabul et-

mektedirler. Bakillani de faili olmayan bir "fena" ve "yok

olma" ile cevher ve arazrn fena buldugunu; Allah Teala'-

nin, faniyi fena etmedigini savunuyor.18

Aralarrna daha once girmi§, aralarrnda onemli bir ye-

re gelmi§ ve onlarrn ic, alemine vakif olmu§ du§iince diin-

yasindan birisi, bana onlarrn §6yle dedigini haber verdi:

"Allah Teala, diinyayi yarattigmda, onu dii§mekten

koruyan biiyiik bir cisim daha yaratti. O cismi yarattigmda

arunda zaman gecirmeden onu yok etti ve onun benzeri,

diinyayi rutacak ba§ka bir cisim yaratti. Onu yaratrnca, yi-

ne zaman gecirmeden yaratilisi sirasmda onu yok etti ve

baska birini yaratti. Iste boyle sonsuza kadar devam eder."

Bu sacmalik ve Allah (a.c.)'a iftiralan konusunda, daha on-

ce kimsenin demedigi, aklm ve duyularrn yalanladigi bu

konudaki delillerinin su oldugunu soyledi: "Yerkiireyi tu-

tacak bir cismin mutlaka olmasi gerekir. Aksi takdirde dii-

ser. Eger bu tutan sey, iki vakitte ve goz kirpmcaya kadar

durursa diinya ile beraber diiser. Onun icin Allah, onu ya-

ratir ve yaratmasi anmda yok eder. Boylece dxi§mez." Zira,

« Fisal, V, 92.
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alti ciiz olduklannda cisme doniistiiklerini kabul ederken

onun, sekiz ciiz oldugunda uzunlugu, genisligi ve derinligi

olart bir cisme doniiseceginde ittifak ettiler.

Bazilari, bunlan guruplastrrarak siraya koyarken ve

bunlarin iist iiste olmasim imkansiz goriirken Es'ariler, re-

zil usul ve goriislerine gore cismin, list iiste ve esit haldeki

ciizlerde ayruyla mevcut oldugunu savundular.30

Diger taraftan Es'ariler, "Alemde kesinlikle bolii-

mii/ba'z olan hicbir sey yoktur. Yansi olan, iicte biri olan,

dortte biri olan, altida biri, yedide biri, sekizde biri, dokuz-

da biri ve onda biri olan hicbir sey yoktur. Kesinlikle ciiz

diye bir sey yoktur" dediler. Bu goriislerine soyle delil ge-

tirdiler:

"Kim, "bir", "on"un usrudur ve ondan bir ciizdiir,

onun bir boliimiidiir" derse, mutlaka "bir, kendisinin bir

usru, kendisinin bir ciizii ve boliimiidiir; ayni zamanda o,

baskasinrn da usrudur, baskasinrn da ciizii ve boliimiidiir"

demesi de gerekir. Ciinkii on sayisi dokuz ve birdir. Eger

bir, on'un usru olursa, on'un bir ciizii ve bir boliimii olursa

kendisi ile kendisinin gayn olan dokuzun da usru ve bo-

liimii olur."31

30 Fisal, V, 236.

31 Fisal, V, 170. Aynca bkz. Fisal, V, 87.
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Bu goriis, §iddetli bir sapmadir. Her seyden once Al-

lah Teala'yi acikga rettir. Kur'an'i yalanlamaktrr. Arap dili-

ne, hatta biitiin dillere aykindrr. Akil ve duyulara aldrr-

mamaktir.32

Degerlendirme:

Ibn Hazm'm ifade ettigi gibi E§'ariler, ciiziin sonsuza

dek parcalandigi goriisiinii kabul etmemektedirler33 ve en

az iki ciiziin birlesmesiyle cismin meydana geldigi konu-

sunda ittifak etmislerdir.34

5. imamet

Bakillani, insanlar arasmda kendisinden daha fazilet-

li, iistiin birisi olan kisinin imametini caiz gormiiyor. Bu-

nunla beraber kalkip kendisinden iistiin kisilerin var oldu-

gu bir sahis igin niibiivvet ve risaleti caiz goriiyor.35

Degerlendirme: Ibn Hazm'rn, peygamberlikle ilgili

iddiasi bir tarafa, imamet konudaki tespiti dogrudur. An-

cak eksiktir.

32 Fisal, V, 170.

33 Bkz. Ej'ari, istihs&nu'l-Havd, s. 6-7; Bakillani, Temhid, s. 37; Sehristani, a.g.e., s.

505; Razi, Metdlib, VI, 21, vd.; Muhammed Ramazan Abdullah, a.g.e., s. 324-

326.

34 Muhammed Ramazan Abdullah, a.g.e., s. 336. Bu konularda aynnhh bilgi igin

bkz. Muhammed Ramazan Abdullah, a.g.e., s. 311-348.

55 Fisal, V, 6.
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Ibn Hazm'in eserlerinde elestirdigi alimlerin basmda

temel kaynaklan yorumlamada orta yolu tercih eden, hem

akil hem de nakli ihmal etmeyen Es'ari mezhebinin kurcusu

Ebu'l-Hasen el-Es'ari, Bakillani ve ibn Furek gibi islam ale-

minde iin yapmis alimler yer almaktadir. Ozellikle Fisal'inde

E§'arilere agir itham ve elestirilerde bulunan ibn Hazm, diger

eserlerinde de bu ele§tirilerini surdxirmektedir.

Fisal, hem Dirtier Tarihi hem de Mezhepler Tarihi aci-

smda biiyiik bir onem arz etmektedir. ibn Hazm, bu eserinde

hem islam dismdaki dinleri ve mezhepleri hem de islam

mezheplerini incelerken muhataplarmm eserlerinden yarar-

lanarak ve onlardan sik sik almtilarda bulunarak objektif ol-

maya gayret etmi§, onlarin da konuyla ilgili deUllerini belirt-

meye ozen gostermistir. Ancak sahip oldugu diisiinceye olan

siki baghligi ve mezhep taassubu, onu diger diisunce sistem-

leri hakkmda insaf sirurlarini a§an yargilarda bulunmasma

yol acmis; on yargilarmin etkisinden kendisini kurtaramarrus-

tir. On yargilan ve mezhep taassubu ile haksiz ele§tirilerde

bulundugu diigunce guruplanrun basmda islam itikadi mez-

heplerinden Eg'arilik gelmektedir. E§'arilik, islam diinyasmda

en cok mensubu bulunan, Gazzali gibi imamlan yetistiren,

"Ehl-i Siinnet ve'1-Cemaat" olarak tamnan ilk iig sirada yer

alan bir mezheptir ki genel olarak "Ehl-i Siinnet ve'1-Cemaat"

mezhepleri Selefiyye, Maiuridiyye ve E§'ariyye olarak tarum-

lanmaktadir.
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Ibn Hazm, Es'ariler hakkmda tamamen olumsuz bir dii-

siinceye sahiptir. Onlan, "Ehl-i Siinnet" olarak adlandirdigi

"merkez"den uzak, en uc mezheplerden biri, Miircie'nin

gulati olarak tarumlayarak islam dairesinde tutuyorsa da sik

sik onlan "tekfir" etmekten, islam dinine tuzak kuran hainler

olarak tanrmlamaktan da geri durmamaktadir.

Her ne kadar Es'arilerle ilgili ibn Hazm'in bu olumsuz

diisiincesi bolge farkliligrndan kaynaklanan ileti§imsizlikten

dogan bilgi eksikligine baglanmakta1 ise de biz, bu diisunceyi

yabana atmamakla beraber gergekci bulmuyoruz. Qinkii Fisal

incelendiginde onun, ba§ta Es'ari ve Bakillani'nin eserleri ol-

mak iizere Es'arilerin eserlerinden oldukca yararlandigi go-

riilmektedir. Nitekim ibn Hazm, Es'ari'nin en kapsamh eseri

olarak bilinen "el-Mucez el-Kebir"i ile "el-Mecalis" adh eserleri-

ni; Bakillani'nin "el-intisdr li'l-Kur'an" ve "el-tnsaf" diye bili-

nen "el-Hurra" adh eserlerini; ibn Fiirek'in "el-Usul" ve

Simnani'nin "KMbu'l-Kebir" adh eserlerini bizzat adlanyla

MerStibu'l-icma'm tenkidi Nakdu Meratibi'l-lcma'da ibn Teymiye, ibn
Hazm'nm, Endulus'te, E§'ari imamlann durumuna vakif olamiyacak kadar
uzakta oldugu igin onlar hakkindaki g6rii§lerinde yamldigim ifade etmekte-
dir. (Bkz. ibn Hazm, Meratibu'l-icma' fi'l-Mdat ve'l-Mu'amelat ve'l-t'tikad (ve

Nekdu MerStibi'l-icmd' li ibn Teymiye), Daru'l-Kutubi'l-ilmiyye, Beyrut, tsiz, s.

178, dipnot, ibn Teymiye'nin a.g.e.'den naklen.) ibn Hazm'in E§'arileri ve di-

ger hasimlanru ele§tirirken a§inya ka?masi ve ger^ek di§i iddialarda bulun-

masinm sebebi olarak siyasi dii§unce farklihklan, siyasi baskilann dogurdu-
gu ruh hali, mezhep taassubu, ideolojik okuma, kendine giiven ve kendini

begenmislik hali gibi hususlan saymak mumkundur.
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Bakillani, imamet konusunu genis bir §ekilde ele al-

digi Temhid'inde imametin §artlarini §6yle siralamaktadir:

1- Imam, Kureys/ten olmalidir.

2- Kadilik yapabilecek seviyede ilmi bir birikime sa-

hip olmalidir.

3- Savas, ordunun diizeni, smirlan koruma ve adaleti

gercekle§tirme gibi devlet i§lerini yiiriitebile-cek basirette

olmalidir.

4- Had cezalarmi gerceklestirebilecek bir serinkanlili-

ga sahip olmalidir.

5- Bir mani olmadigi takdirde, "insanlarin en faziletli-

si" yani insanlarm en iistiinu olmalidir.36

Bu §artlarm gerekcelerini teker teker agiklayan37

Bakillani, -ibn Hazm'in ifade ettigi gibi- imamin, insanla-

rm en faziletlisi olmasi §artim ko§maktadir. Ancak, en fazi-

letli ki§inin ba§a gegmesiyle bir takim olumsuzluklarrn ve

fitnelerin cikmasmdan korkuldugu takdirde mefdul kisinin

ba§a gegmesini caiz gormektedir.38

36 Bakillani, Temhid, s. 371.

37 Bkz. Bakillani, a.g.e., s. 471-485.

38 Bkz. Bakillani, a.g.e., s. 485.
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sonuq

Islam diisunce tarihinde, islam dininin temelini olu§tu-

ran Kur'an ve Siinnet'in yorumlanmasinda ve hayata uyar-

lanmasinda akH delillerden cok nakli delilleri on planda tutan

Zahiri dii§iincenin en onemli simasi ibn Hazm, ozellikle nkih

alanmdaki gah§malarmm iirunii olan eserleriyle Zahiri mez-

hebine islam tarihinde kalici bir yer kazandirmasmin yanisira,

islam ilim ve du§iincesinin gelismesine biiyiik katkilarda bu-

lunmu§tur.

Hemen her alanda eser veren ve islam diisunce tarihin-

de en cok eser veren alimler arasmda yer alan ibn Hazm, bir

yandan bu cali§malanyla takdir kazarurken diger yandan

kendisi gibi diisunmeyen muhaliflerine kar§i eserlerinde ho§-

gorii smirlarim zorlayan sert ve ki§kirtici bir uslupla ele§tir-

mesi, halkm tevecciihunii kazanrru§ ce§itli mezhep ve diisun-

ce imamlanna dil uzatmasi bircok alimin teplcilerini uzerine

cekmesine ve eserlerinden yararlanmaktan cekinmelerine se-

bep olmu§tur. ilim sahasimn yam sira siyaset sahnesinde de

boy gosteren ve ?e§itli donemlerde vezirlik gorevini iistlenen

ibn Hazm, siyasi tercihlerinden dolayi da bircok sultanin 6f-

kesini uzerine cekmi§, bu sebeple §ehir sehir dola§mak zo-

runda kalmi§, hapis ve siirgiin hayati ya§ami§tir.

193



__, Kitdbu'l-Beydn 'ani'l-Fark beyne'l-Mu'cizdt ve'l-

Kerdmdt ve'l-Hiyel ve'l-Kehdndt ve's-Sihr ve'n-Ndrencdt,

thk. R. J. Mc Carthy, Beyrut 1958.

__, Kitdbu Temhidi'l-Evdil ve Telhisi'd-Deldil, thk.

'Imaduddin Ahmed Haydar, Miies. el-Kiitubi's-Sakafiyye,

1. bs., Beyrut 1987.

_, et-Takrib ve'l-irsdd fi Usuli'l-Fikh, thk.

Abdiilhamid b. Ali Ebu Zeniz, Beyrut 1997.

Beydavi, Ebu Sa'zd Abdullah b. Omer, Envdru't-

Tenzil ve Esrdru't-Te'vil, thk. Abdulkadir Arafat, Daru'l-

Fikr, Beyrut 1996.

Beyhaki, Ahmed b. Huseyin, el-Ptikdd ve'l-ir§dd ild

Sebili'r-Re§dd aid Mezhebi's-Selef ve Ashdbi'l-Hadis, thk.

Ahmed Isam el-Katib, Beyrut 1401.

Bulut, Mehmet, Ehl-i Stinnet ve §ia'da ismet inanci,

Risale yay., Istanbul 1991.

Brockelmann, C, GAL, Supplementband, Halle 1937.

Chejne, A.G., IbnHazm, Chicago 1982.

Cxiveyni, Ebu'l-Me'ali, Kitdbu'l-tr§dd ild KavdU'i'l-

Edillefi Usuli'l-Ftikdd, thk. Es'ad Temim, Beyrut 1985.

Cagatay, Neset - Cubuk^u, Ibrahim Agah, islam

Mezhepleri Tarihi, Ankara Univ. Basrmevi, Ankara 1965.

Demirci, Ahmet, tbn Hazm ve Zahirilik, Kayseri

1996.

19*

Dogan, Lutfi, Ehl-i Stinnet Keldminda Es'dri Mekte-

bi, Ruzgarli mat., Ankara 1961.

Du'aym, Semih, Mevsu'atu Mustalahdti tlmi'l-

Keldmi'l-isldmi, Beyrut 1998.

Durmu§, Ismail, "IbnHazm", T.D.V.I.A., c. XX.

Ebti Zehra, Muhammed, isldm'da itikddi, Siyasi ve

Fikhi Mezhepler Tarihi, cev. Sibgatullah Kaya, Istanbul

1996.

__, Ebu Hanife, cev. Osman Keskioglu, DIB yay., An-

kara 1997.

, tbn Hazm Hayatuhu ve Asruhu ve Arduhu ve

Fikhuhu, Daru'l-Fikri'l-Arabi, Kahire 1954.

, Ibn Hazm, cev. Osman Keskioglu, Ercan Giin-

diiz, Buruc yay., Istanbul 1996.

Es'ari, Ebu'l-Hasen Ali b. Ismail, el-tbdne 'an

UsMi'd-Diydne, thk. Besir Muhammed Uyun, Daru'l-

Beyan, Drma§k 1990.

_, el-Ibdne 'an UsMi'd-Diydne, tahkiksiz, Medine

1410.

_, Kitabti'l-Luma' fi'r-Red aid Ehli'z-Zeyg ve'l-

Bida', thk. Hamude Gurabe, Kahire 1975.

_, Makdldtti'l-isldmiyyin ve thtildfu'l-Musallin, thk.

Muhyiddin Abdiilhamid, Beyrut 1990.

_, Risale fi istihsdni'l-Havd fi ilmi'l-Keldm,

Haydarabad 1344.

199



anmakta ve onlarm daha bir gok eserlerinden faydanlandigim

sik sik ifade etmektedir ki oesitli kaynaklardan edindigimiz

intiba da onun, sadece Es'ari'nin en az "elli bes" eserine mut-

tali oldugudur.

Ozellikle Bakillani'yi hedef tahtasina oturtan ibn Hazm,

gerek onun eserlerine gerekse onun talebesi, kendisinden ha-

dis dinleyen Bagdadi'nin "giivenilir, fazil, cahskan ve hos

sohbet bir alim" olarak nitelendirdigi Simnani'ye dayanarak

"ilahi sifatlar, iman, nubiiwet, insanrn fiilleri ve tabiat" gibi

gesitli konularda kendilerine atfettigi goriisler gergevesinde

E§'arileri siddetle elestirmekte; elestirilerinde olciiyu sik sik

asarak onlan tekflr etmektedir.

Yaptigimiz bu cali§mada E§'arilere nispet edilen goriis-

lerin bir kisrrumn onlara ait oldugu kesinlesirken birgok gorii-

§iinde onlarla ilgisinin olmadigi, Es'arilerin o konuda tam aksi

bir goriise sahip oldugu ortaya cikrmstir. Bu minvalde

E§arilerin "tekfir"le itham edildigi konulann gogunun onlarla

ilgisi olmadigi ortaya gikarken, ilgili olduklan konularm da

"tekfir" gibi agir bir yargiyi gerektirecek nitelikte olmadigi

tespit edilmistir.

ibn Hazm'm E§'arilerle olan kavgasma son noktayi

koyma iddiasmda olmasak da bu konuda miitevazi bir adim

atmi§ olmanin umit ve kivanciyla ifadelerimize son notayi

koyuyoruz.
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